Udbyttepolitik for
Ærøxpressen a/s

Udbyttepolitikken er tilrettelagt med respekt for selskabets ønske om konsolidering med
det mål at gøre færgen mere grøn i fremtiden ved at udskifte dieselgeneratorer med
batterier
1. Udlodning af ordinært aktieudbytte
Det er selskabets bestyrelse, der stiller forslag om udbetaling af ordinært udbytte.
Beslutning om udbetaling af ordinært udbytte må kun træffes af den ordinære
generalforsamling på grundlag af den årsrapport, som generalforsamlingen ligeledes skal
tage stilling til, på den ordinære generalforsamling. Selskabets bestyrelse indkalder til
ordinær generalforsamling, hvor forslaget er angivet i indkaldelsen.
Generalforsamlingen kan ikke beslutte udlodning af højere udbytte end foreslået eller
tiltrådt af selskabets bestyrelse.
Det er kun frie reserver, som fremgår af årsrapporten, der kan anvendes som ordinært
udbytte. Ved frie reserver forstås beløb, som i selskabets senest godkendte årsregnskab er
opført som overskud, og reserver. Der kan således ikke udbetales udbytte på baggrund af
eksempelvis opskrivningshenlæggelser, reserver for nettoopskrivning efter indre værdis
metode og reserve for egne aktier.
Ledelsen skal således sikre, at selskabet til enhver tid har et forsvarligt kapitalberedskab;
 Ved et overskud på mere end 1. mio. kr. kan der derfor kun udbetales udbytte af
beløbet herover, og max 50 % af dette beløb.
 Ved et overskud på mindre end 1. mio. kr. udbetales der ikke udbytte.
 Eventuelt udbytte til aktionærerne forventes tidligst, efter de første 3 – 5 drifts år.
 1 og 2 prioritets långivere skal godkende bestyrelsens foreslåede udbytte.
2. Udlodning af ekstraordinært udbytte
Selskabets bestyrelse er ansvarlig for, at der efter udlodningen er dækning for de reserver,
der er bundne i forhold til selskabets økonomiske situation. Ledelsen skal således sikre, at
selskabet til enhver tid har et forsvarligt kapitalberedskab.
Generalforsamlingen må ikke beslutte udlodning af højere ekstraordinært udbytte end
foreslået eller tiltrådt af selskabets bestyrelse.
3. Krav på udbytte
En aktionær har ikke krav på, at selskabet udbetaler udbytte.
Der består således ikke en pligt til at træffe beslutning om udbetaling af udbytte.
Et flertal blandt aktionærerne kan f.eks. beslutte, at der ikke skal udbetales udbytte,
således at selskabets frie midler i stedet anvendes til at konsolidere selskabet.
Omvendt må flertallet ikke over en længere årrække bevidst søge at udsulte mindretallet.

