
 

 

Selskabsmeddelelse 13 / 2019 

 

København, den 15. juli 2019 

 

    

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i PARKEN Sport & Entertainment A/Si PARKEN Sport & Entertainment A/Si PARKEN Sport & Entertainment A/Si PARKEN Sport & Entertainment A/S    ----    nye nye nye nye 
bestyrelsesmedlemmerbestyrelsesmedlemmerbestyrelsesmedlemmerbestyrelsesmedlemmer    
 
På en ekstraordinær generalforsamling den 12. august 2019 vil bestyrelsen forslå William Vitved Kvist 

og Hans Jacob Carstensen som nye medlemmer af bestyrelsen. Nuværende bestyrelsesmedlem og 
formand for revisionsudvalget, Finn L. Meyer, udtræder pr. samme dato. 
 
Hans Jacob Carstensen indstilles til bestyrelsen med henblik på at overtage posten som formand for 
revisionsudvalget. 

William Vitved Kvist (født 1985) har været professionel fodboldspiller i 15 år, og har spillet flere end 

400 kampe for F.C. København i perioderne 2005 til 2011 og 2015 til 2019. Han har en HA-Almen fra 
Copenhagen Business School (2011) og er tidligere bestyrelsesmedlem i B93 ApS (2015 – 2018).  
 
Hans Jacob Carstensens (født 1965) særlige kompetencer er hans erfaring inden for generel 

virksomhedsledelse og -drift, herunder økonomistyring, som han blandt andet har tilegnet sig gennem 
sin ansættelse som Chief Financial Officer hos Egmont.  
 
Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling r vedhæftet. 

 
Med venlig hilsen 
PARKEN Sport & Entertainment A/S 
 
 

Bo Rygaard 
Bestyrelsesformand 



PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S, CVR-NR.: 15 10 77 07 
 
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S 
 
Bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S indkalder herved selskabets aktionærer til 
ekstraordinær generalforsamling, der finder sted: 
 
Mandag, den 12. august 2019, kl. 14:00 i Telia PARKEN, Øster Allé 50, indgang A O, 2100 København Ø. 
 
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden: 
 
Dagsorden 
 

1. Udpegning af dirigent 
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
3. Eventuelt 

 
Ad 1.  Udpegning af dirigent 
 

Bestyrelsen vil i henhold til vedtægternes § 9 udpege advokat Philip Nyholm som dirigent. 
 
Ad 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 

I forbindelse med et ønske om, at tilføre bestyrelsen yderligere fodboldfaglige kvalifikationer stiller 
bestyrelsen forslag om, at William Vitved Kvist vælges som bestyrelsesmedlem.  
 
Derudover har Finn L. Meyer meddelt, at han i forbindelse med den ekstraordinære 
generalforsamling ønsker at udtræde af bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen stiller forslag om, at Hans Jacob Carstensen, Chief Financial Officer hos Egmont, 
vælges som nyt bestyrelsesmedlem, herunder som formand for revisionsudvalget.  

 
Såfremt ovennævnte forslag vedtages, vil selskabets bestyrelse herefter bestå af Bo Rygaard 
(formand), Henrik Møgelmose (næstformand), Hans Jacob Carstensen, Benny Olsen, Gert 
Petersen, Erik Skjærbæk, Karl Peter Korsgaard Sørensen og William Vitved Kvist. 

 
Sammensætningen af selskabets bestyrelse afspejler den kompetence og erfaring, som kræves for 
at lede et børsnoteret selskab, og selskabets bestyrelse vurderer, at både William Vitved Kvist og 
Hans Jacob Carstensen vil kunne bidrage væsentligt til den eksisterende bestyrelse. 

 
William Vitved Kvists og Hans Jacob Carstensens kompetencer og ledelseserhverv fremgår af 
vedlagte bilag 1. 

 
 

-- o -- 



Vedtagelse af det under dagsordenen stillede forslag kræver simpelt flertal. 
 
Følgende materiale vil fra den 16. juli 2019 være tilgængelig på selskabets hjemmeside: 
 

• Indkaldelsen med dagsorden. 
• Oplysninger om stemme- og kapitalforhold pr. 16. juli 2019. 
• Formularer, der skal anvendes ved skriftlig stemmeafgivelse og stemmeafgivelse ved fuldmagt. 

 
Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter mv. til 
brug for generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til selskabets kontor Per Henrik Lings Allé 2, 2100 
København Ø. 
 
Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalforsamling nominelt 
DKK 197.504.000,00 fordelt på aktier à DKK 20,00 eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 
20,00 giver én stemme på generalforsamlingen. 
 
En aktionær har alene ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier, 
som aktionæren besidder på registreringsdatoen mandag den 5. august 2019, kl. 23.59. 
 
Adgangskort til generalforsamlingen skal bestilles senest torsdag den 8. august 2019, kl. 23.59, via 
selskabets hjemmeside www.parken.dk, under Aktionærklub ved brug af brugernavn og adgangskode eller 
NemID, eller ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby på tlf.: 
+45 4546 0997 på hverdage kl. 09.00-16.00 eller pr. fax +45 4546 0998. Benytter du elektronisk 
tilmelding, får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen, og adgangskortet fremsendes via mail til den 
e-mailadresse, der angives i portalen ved tilmeldingen. Såfremt blanket benyttes ved tilmeldingen, vil der 
ikke blive fremsendt adgangskort, men dette skal afhentes på generalforsamlingen mod fremvisning af ID. 
Stemmesedler udleveres på generalforsamlingen. 
 
Såfremt du er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, vil selskabets bestyrelse gerne modtage 
fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet dine aktier. I så fald skal fuldmagtsblanketten returneres 
i udfyldt og underskrevet stand, således at den er Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 
Kgs. Lyngby, i hænde senest 8. august 2019, kl. 23.59. Fuldmagtsblanketten findes på selskabets 
hjemmeside www.parken.dk. Endelig kan fuldmagt afgives elektronisk via selskabets hjemmeside 
www.parken.dk, under Aktionærklub ved brug af brugernavn og adgangskode eller NemID senest den 8. 
august 2019, kl. 23.59. 
 
Aktionærer har tillige mulighed for at stemme skriftligt pr. brev. Elektronisk brevstemme kan afgives via 
selskabets hjemmeside, www.parken.dk, under Aktionærklub ved brug af Nem-ID eller brugernavn og 
adgangskode. Alternativt kan fysisk brevstemmeblanket rekvireres på selskabets hjemmeside, 
www.parken.dk, og afsendes pr. brev til selskabet eller Computershare A/S eller ved e-mail til 
gf@computershare.dk. En brevstemme skal for at bevare sin gyldighed være selskabet eller 
Computershare A/S i hænde senest kl. 12.00, fredag den 9. august 2019. En afgivet brevstemme kan ikke 
tilbagekaldes. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 



BILAG 1 
 
PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S – DE FORESLÅEDE BESTYRELSESMEDLEMMERS 
KOMPETENCER OG LEDELSESHVERV 
 
De foreslåede bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv. Hvor flere selskaber indgår i samme koncern 
nævnes alene navnet på moderselskabet og antallet af dets datterselskaber. 
 
____________________________________________________________________________ 
William Vitved Kvist Stilling: Professionel fodboldspiller 
Født 1985    
I bestyrelsen fra: - Ledelseshverv: 
PARKEN aktier: 0 stk. WKJ HOLDING ApS, direktør 
   
 

Særlige kompetencer: 
Professionel fodboldspiller i perioden fra 2004 til 2019, HA-Almen fra Copenhagen 
Business School (2011) samt tidligere bestyrelsesmedlem i B93 ApS 
 
 

____________________________________________________________________________ 
Hans Jacob Carstensen Stilling: Chief Financial Officer 
Født 1965   
I bestyrelsen fra: - Ledelseshverv: 
PARKEN aktier: 0 stk. EGMONT FONDEN, direktør 

Ledelsesmedlem i 15 af EGMONT FONDENS 100 % ejede datterselskaber 
  STATENS EJENDOMSSALG A/S, bestyrelsesmedlem 
   
 
 

Særlige kompetencer: 
Hans Jacob Carstensens særlige kompetencer er hans erfaring inden for generel 
virksomhedsledelse og –drift, herunder økonomistyring, som han blandt andet har 
tilegnet sig gennem sin ansættelse som Chief Financial Officer hos Egmont. Disse 
kompetencer vurderes som værende væsentlige for udførelsen af Hans Jacob 
Carstensens bestyrelseshverv i PARKEN Sport & Entertainment A/S ligesom de gør 
ham i stand til at bestride posten som formand for revisionsudvalget. 
 
 


