
CEMAT A/S 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
24. oktober 2016 



Kort introduktion af Abdelmottaleb Doulan  

Adm. direktør for Cemat A/S og Cemat'70  

(og Topsil Semiconductors Sp Z. O.O., Poland)   
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Balance – aktiver pr. 30.09.2016 
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BALANCE, AKTIVER
(MDKK) 30.09 2016

Brugsrettigheder 13,5

Immaterielle aktiver 13,5

Grunde og bygninger 40,5

Produktionsanlæg og maskiner 4,7

Materielle aktiver under opførelse 3,0

Materielle aktiver 48,2
   

Langfristede aktiver 61,7

Tilgodehavender 8,4

Andre tilgodehavender 1,5

Periodeafgrænsningsposter 0,6

Tilgodehavender 10,5
   

Likvide beholdninger 127,0

Kortfristede aktiver 137,4

Aktiver 199,1



Balance – passiver pr. 30.09.2016 
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BALANCE, EGENKAPITAL OG PASSIVER
(MDKK) 30.09 2016

Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 166,1

Egenkapital tilhørende minoritetsaktionærer 16,9

Egenkapital 183,0
   

Finansielle leasingforpligtelser 0,2

Øvrige langfristede forpligtelser 0,5

Udskudte skatteforpligtelser 7,4

Langfristede forpligtelser 8,1
   

Gæld til kreditinstitutter 0,0

Finansielle leasingforpligtelser 0,2

Leverandører af varer og tjenesteydelser 4,3

Skyldig selskabsskat 0,3

Anden gæld 3,2

Kortfristede forpligtelser 8,0

Forpligtelser i alt 16,1
   

Passiver 199,1



Agenda 

Forslag fra bestyrelsen: 

1.1 Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til  

  i) Enten at tilbyde aktionærerne et aktietilbagekøbsprogram på kr. 0,352 pr. aktie  

  ii) Eller at udlodde ekstraordinært udbytte på kr. 0,227 pr. aktie.  

1.2  Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at udlodde ekstraordinært udbytte  

1.3 Beslutning om at bemyndige dirigenten  

 

Ad punkt 1.1: Det er således aktionærerne, som skal tage stilling til, hvilken af de to muligheder, 

som aktionærerne foretrækker. Den vedtagne løsning vil blive gældende for alle aktionærer og 

gennemført af Selskabet.   

 

Ad punkt 1.2: Under punkt 1.2 gives bestyrelsen generel bemyndigelse til at udlodde 

ekstraordinært udbytte, hvilket f.eks. kan komme i anvendelse, såfremt 

aktietilbagekøbsprogrammet ikke udnyttes fuldt ud, og Selskabet efter gennemførelsen af 

aktietilbagekøbsprogrammet stadig råder over fri likviditet.  
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Vedtagelseskrav 

De på generalforsamlingen behandlede anliggender kræver vedtagelse med simpelt 

flertal, jf. pkt. 10.1 i Selskabets vedtægter samt selskabslovens § 105.  
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Punkt 1.1: Aktietilbagekøbsprogram eller udlodning 
af ekstraordinært udbytte 

Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til  

 i) Enten at tilbyde aktionærerne et aktietilbagekøbsprogram på kr. 0,352 

    pr. aktie  

 ii) Eller at udlodde ekstraordinært udbytte på kr. 0,227 pr. aktie   

 

Bestyrelsen foreslår, at aktionærerne stemmer enten for et aktietilbagekøbsprogram 

eller for en udlodning af ekstraordinært udbytte. Det forslag, der får flest stemmer 

vedtages, og det andet forslag forkastes.   

 

Baggrunden for forslaget er, at Selskabet forventes at have en overskudslikviditet på 

kr. 120 mio. som følge af salget af Selskabets samlede siliciumaktiviteter. Denne 

likviditet skal tilsikres aktionærerne.  
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Punkt 1.1: Aktietilbagekøbsprogram eller udlodning 
af ekstraordinært udbytte 

Ad punkt 1.1. i) Aktietilbagekøbsprogram:  

I overensstemmelse med selskabslovens § 198 bemyndiges Selskabets bestyrelse i 

perioden fra 24. oktober 2016 og frem til 31. marts 2017 at igangsætte et 

aktietilbagekøbsprogram.    

 

Såfremt bemyndigelsen til aktietilbagekøbsprogrammet vedtages, forventes 

aktietilbagekøbsprogrammet iværksat af Selskabet umiddelbart efter vedtagelsen på 

Selskabets generalforsamling.   

 

Bestyrelsen forudsætter, at den skattemæssige konsekvens af aktietilbagekøbs-

programmet er afklaret med Skat inden iværksættelse af dette.   
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Punkt 1.1: Aktietilbagekøbsprogram eller udlodning 
af ekstraordinært udbytte 

Vilkårene for aktietilbagekøbsprogrammet er følgende:   

1. Selskabet tilbyder at erhverve op til kr. 6.759.861,20 af selskabskapitalen til en 

fast kurs på kr. 0,352 pr. aktie (minimum/maksimum), betinget af at 

årsrapporten for 2016 indeholder de fornødne frie reserver. 

  

2. I tilfælde af accept fra aktionærerne på mere end 64% af selskabskapitalen vil 

der ske lige og forholdsmæssig reduktion af det erhvervede antal aktier over for 

alle sælgende aktionærer. 

 

3. Betaling for aktierne finder sted, når Selskabet efter gennemførelse af 

aktietilbagekøbet på en ekstraordinær generalforsamling har besluttet at 

annullere de erhvervede aktier, og offentliggørelsesperioden herfor er udløbet, jf. 

selskabslovens §§ 188 og 192, og når årsrapport for 2016 med angivelse af 

fornødne frie reserver foreligger. 
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Punkt 1.1: Aktietilbagekøbsprogram eller udlodning 
af ekstraordinært udbytte 

Ad punkt 1.1. ii) Udlodning af ekstraordinært udbytte:  

I overensstemmelse med selskabslovens §§ 182 og 183 bemyndiges Selskabets bestyrelse til i 

perioden frem til 31. marts 2017 at udlodde ekstraordinært udbytte med kr. 0,227 pr. aktie.   

 

Såfremt bemyndigelsen til udlodningen af ekstraordinært udbytte vedtages, forventes udlodningen 

iværksat af Selskabet umiddelbart efter vedtagelsen på Selskabets generalforsamling.  

11 



Punkt 1.2: Beslutning om at bemyndige Selskabets 
bestyrelse til at udlodde ekstraordinært udbytte  

Bestyrelsen foreslår i overensstemmelse med selskabslovens §§ 182 og 183, at 

Selskabets bestyrelse i perioden frem til 31. december 2017 bemyndiges til at 

udlodde ekstraordinært udbytte.  
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Punkt 1.3: Beslutning om at bemyndige dirigenten 

Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det 

vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, Nasdaq 

Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som 

betingelse for registrering eller godkendelse. 
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Tidslinje for  1  Kapitalnedsættelse,   2   Aktietilbagekøbs- 
program,  3  Beslutning om annullering af egne aktier 
(kapitalnedsættelse) og  4  Gennemførelse og udbetaling 

24. oktober 2016 

• Proklama-

periode slut 

• Gennem-

førelse og 

registrering af 

kapitalned-

sættelse 

• Tilbudsperiode for 

aktietilbage-

købsprogram slut 

Tilbudsperiode 

• Indkaldelse til EGF 

med forslag om: 

Annullering af egne 

aktier 

(kapitalnedsættelse) 

 

Proklama 

4 uger 

• Proklamaperiode 

slut 

• Gennemførelse og 

registrering af 

kapitalnedsættelse 

Min. 3 uger og 

maks. 5 uger  

• Anmeldelse af 

kapitalnedsættelse 

til ERST (maks. 2 

uger efter EGF)      

– proklamaperiode 

start 

6. september [Ultimo november]   [Primo december]   [Ultimo december] [Årsregnskab 2016] 

1 2 3 

• EGF • Gennemførelse og 

udbetaling af 

aktietilbagekøbs-

programmet, jf. sl § 

197, stk. 1, og § 

180, stk. 2. 

4 

• Tilbuds-

periode for 

aktietilbage-

købsprogram 

start forudsat 

svar fra SKAT 

foreligger 

24. oktober 

Alle datoer efter den 24. oktober er tentative 

Opdateret 20. oktober 2016 

[Primo november] 

• Beslutning om 

aktietilbagekøbs-

program vs. 

udlodning af 

ekstraordinært 

udbytte 

 

• EGF 


