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1 NAVN 

1.1 Selskabets navn er Radio FM4 A/S. 

2 FORMÅL 

2.1 Selskabets formål er at erhverve tilladelse til at udøve public service-programvirk-

somhed i form af en radiokanal, herunder med råderet og pligt til at distribuere ra-

diokanalen via det fjerde jordbaserede FM-radiokanal og via DAB -sendenet, herunder 

i øvrigt at drive radio- og anden medievirksomhed i henhold til bekendtgørelse nr. 

267 af 25. marts 2019. 

3 KAPITAL 

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000,00 fordelt i aktier a kr. 1,00 og multipla 

heraf. 

3.2 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1,00 én stemme. 

3.3 Aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog. 

3.4 Aktierne er ikke omsætningspapirer. 

4 GENERALFORSAMLING 

4.1 Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved brev til hver enkelt aktionær. 

Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid og sted for generalforsamlingen samt 

dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalfor-

samlingen. 

5 DAGSORDEN 

5.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til god-

kendelse. 
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4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det god-

kendte regnskab. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

6. Valg af revisor eller eventuelt fravalg af revisionen af selskabets kommende års-

rapport, hvis selskabet ikke er omfattet af revisionspligt. 

7. Eventuelt. 

6 LEDELSE 

6.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der vælges af general-

forsamlingen for ét år ad gangen. 

6.2 Bestyrelsen ansætter en direktion. 

7 TEGNINGSREGEL 

7.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af formanden i forening med to besty-

relsesmedlemmer eller af formanden i forening med direktøren. 

8 ÅRSREGNSKAB 

8.1 Selskabets årsregnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt godkendt re-

visor, som vælges for ét år ad gangen. 

9 REGNSKABSÅR 

9.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. 

9.2 Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2019. 

 

Vedtaget i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling den 15. maj 2019 


