
 
 
J.nr. 10025 
 

Vedtægter 
for  

Visit Greenland A/S 
Reg. Nr. A/S 203075 

 
1. Navne og binavne 
 
1.1 Selskabets navn er Visit Greenland A/S 
 
1.2 Selskabets binavne er: 
 
1.2.1  Kalaallit Nunaat Tikeraarut A/S (Visit Greenland A/S) 
 
1.2.2 Besøg Grønland A/S (Visit Greenland A/S) 
 
1.2.3 Greenland Tourism A/S (Visit Greenland A/S) 
 
2. Hjemsted 
 
2.1 Selskabets hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq. 
 
3.  Formål 
 
3.1 Selskabets formål er at virke som Grønlands nationale videnscenter for turisme, at ar-

bejde for at brande og fremme Grønland som turistdestination og at arbejde for at 
fremme og udvikle turismeerhvervet og turismeaktiviteter i Grønland. 

 
3.2 Selskabets formål er tillige at fremme og udvikle oplevelseserhvervet og kunsthåndvær-

kererhvervet. 
 
4. Aktiekapital 
 
4.1 Selskabets aktiekapital er 4.000.000 kr.  
 
4.2 Aktiekapitalen er fordelt på aktier med en nominel værdi på 1.000 kr. pr. aktie eller multi-

pla heraf. 
 
4.3 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
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5. Aktiernes rettigheder og omsættelighed 
 
5.1 Hver aktie med en nominel værdi på 1.000 kr. giver ret til én stemme på selskabets gene-

ralforsamling. 
 
5.2 Selskabets aktie skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. 
 
5.3  Aktier er ikke-omsætningspapirer. 
 
5.4 Der udstedes ikke aktiebreve. Hvis der senere udstedes aktiebreve, skal disse bære en 

utvetydig og iøjnefaldende påtegning om, at aktierne ikke er omsætningspapirer. Bort-
komne aktiebreve kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende regler om 
mortifikation af aktier, der er ikke-omsætningspapirer. 

 
5.5 Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier ind-

løse helt eller delvist. 
 
6. Ejerbog 
 
6.1 Bestyrelsen skal føre en ejerbog over samtlige selskabets kapitalejere jf. selskabslovens § 

50. 
 
6.2 Ejerbogen skal for enhver aktionær indeholde oplysninger om dennes navn og adresse og 

om antallet af aktier ejet af denne.  
 
6.3 Når en aktie skifter ejer, og der efter lovgivningen og vedtægterne ikke er noget til hinder 

for erhvervelsen, skal den nye aktionærs navn noteres i ejerbogen, hvis denne anmoder 
derom og dokumenterer sin erhvervelse af aktien. 

 
6.4 Når en aktionær eller en panthaver anmoder derom, skal selskabet udstede et bevis for 

en notering af den pågældendes ret i ejerbogen. 
 
6.5 Ejerbogen er tilgængelig for aktionærerne, offentlige myndigheder og en repræsentant 

for medarbejderne i selskabet, hvis medarbejderne har ret til at udpege et eller flere 
medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, men ikke har udøvet denne ret. 

 
6.6 Medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion og selskabets ledende medarbejdere 

skal lade deres besiddelse af aktier i selskabet og eventuelle datterselskaber noteres på 
deres navn i selskabets ejerbog. 
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7. Generalforsamlingen  
 
7.1 Aktionærernes ret til at træffe beslutning i selskabet udøves på generalforsamlingen, 

medmindre samtlige aktionærer konkret er enige om at træffe beslutninger på anden 
måde. Alle beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol. 

 
7.2 Selskabets generalforsamling afholdes på hjemstedet, medmindre samtlige aktionærer 

konkret er enige om at afholde generalforsamling på et andet sted. 
 
7.3 Generalforsamlingen er åben for pressen. Generalforsamlingen træffer beslutning om, 

hvorvidt og i hvilket omfang pressen har ret til at foretage bånd-, film- eller fotooptagel-
ser på generalforsamlingen. 

 
7.4 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, hvis 

aktionæren skriftligt fremsætter krav derom over for bestyrelsen senest 6 uger før gene-
ralforsamlingen skal afholdes. Modtager bestyrelsen kravet senere end 6 uger før gene-
ralforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen om kravet er fremsat i så god tid, at emnet 
kan optages på dagsordenen.  

 
7.5 Enhver aktionær har møderet, taleret og stemmeret på generalforsamlingen. En aktionær 

kan møde ved fuldmægtig med skriftlig, dateret fuldmagt.  Fuldmagt til selskabets besty-
relse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt general-
forsamling med en på forhånd kendt dagsorden. 

 
7.6 Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlin-

gen gives adgang til, at aktionærer kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herun-
der afgive stemme elektronisk (delvist elektroniske generalforsamling). Bestyrelsen kan 
endvidere beslutte, at generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fy-
sisk fremmøde (fuldstændig elektronisk generalforsamling). 

 
7.7 På generalforsamlingen kan beslutning kun træffes om de forslag, der har været på dags-

ordenen, og om ændringsforslag dertil. Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan kun af-
gøres af generalforsamlingen, hvis samtlige aktionærer samtykker. 

 
7.8 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre 

andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter. 
 
7.9 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af bestyrelsen. Dirigenten leder for-

handlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeaf-
givning og dens resultater. Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning 
i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter ge-
neralforsamlingens afholdelse sendes en bekræftet udskrift af forhandlingsprotokollen til 
aktionærerne.  
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7.10 Indkaldelse 
 
7.10.1 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved brev til alle aktionærer, der er noteret i 

selskabets ejerbog, på den i ejerbogen anførte adresse med mindst 2 ugers og højst 4 
ugers varsel. 

 
7.10.2 Indkaldelse skal ske i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse. Indkaldelse 

skal angive tid og sted for generalforsamlingen, samt indeholde dagsorden for generalfor-
samlingen med en beskrivelse af samtlige de forslag, der skal behandles på generalfor-
samlingen, og ved en ekstraordinær generalforsamling tillige årsagen dertil. Forslag om 
vedtægtsændring eller beslutninger, der efter lovgivningen eller disse vedtægter kræver 
tilslutning af mere end et simpelt stemmeflertal, skal i indkaldelsen anføres med deres 
fulde ordlyd. 

 
7.10.3 Senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes skal dagsordenen og de fuldstændige for-

slag være tilgængelige til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. 
 
7.10.4 Hvis selskabets medarbejdere har ret til at udpege medarbejdervalgte bestyrelsesmed-

lemmer og denne ret er udøvet, skal indkaldelsen meddeles eller sendes til selskabets 
medarbejdere. 

 
7.11 Ordinær generalforsamling  
 
 
7.11.1 Generalforsamlingen kan træffe beslutning om elektronisk kommunikation, dvs. om an-

vendelse af elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen 
mellem selskabet og aktionærerne i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papir-
baserede dokumenter jf. selskabslovens § 92. 

 
7.11.2 Selskabets ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den revide-

rede og godkendte årsrapport kan være modtaget af Erhvervsstyrelsen senest 4 måneder 
og 3 uger efter regnskabsårets afslutning. 

 
7.11.3 Årsrapporten med revisionens påtegninger skal sendes til aktionærerne samt være til-

gængelig til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor senest 30 dage før generalfor-
samlingens afholdelse. 
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7.11.4 På den ordinære generalforsamling skal årsrapporten med revisionspåtegning og årsbe-
retning fremlægges. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst om-
fatte: 

  
 1)  Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 
 2)  Godkendelse af årsrapporten. 
 3)  Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den                                                       
       godkendte årsrapport.  
 4)  Godkendelse af vederlagspolitik for selskabets direktion og ledende medarbejdere.  
 5)  Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. 
 6)  Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand. 
 7)  Fastlæggelse af honorar til bestyrelsen. 
 8)  Valg af revision. 
 9)  Eventuelt. 
 
7.12 Ekstraordinær generalforsamling 
 
7.12.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, selskabets revision eller 

en generalforsamling har forlangt det. 
 
7.12.2 Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes til behandling af et bestemt an-

givet emne, når dette skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer 5 % eller mere af aktieka-
pitalen. Bestyrelsen skal da indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 2 uger ef-
ter modtagelsen af det skriftlige krav derom fra aktionærerne. 

 
8. Ledelse  
 
8.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal 

varetage den overordnede og strategiske ledelse af selskabets. Direktionen skal varetage 
den daglige ledelse af selskabet. 

 
8.2 Bestyrelsen 
 
8.2.1 Selskabets bestyrelse består af 4 til 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 

1 år af gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges. 
 
8.2.2 I god tid før en generalforsamling med nyvalg til bestyrelsen drøfter formanden for besty-

relsen sammensætningen af bestyrelsen med aktionærerne. Formanden kan i forbindelse 
dermed foreslå personer til bestyrelsen. 

 
8.2.3 Ved nyvalg til bestyrelsen bør der søges valgt bestyrelsesmedlemmer, der er kompetente 

og besidder dokumenterbare faglige kvalifikationer med relevans for selskabet. Den sam-
lede bestyrelse skal til enhver tid have generelle erhvervsmæssige og ledelsesmæssige 
kompetencer samt indsigt i og viden om turisterhvervet, oplevelseshvervet og kunsthånd-
værkserhvervet. 
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8.2.4 Et bestyrelsesmedlem må ikke: 
 1) Være medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut. 
 2) Være under konkurs. 
 3) Være dømt for grovere overtrædelser af skattelovgivningen eller kriminallovens  
      bestemmelser om økonomisk kriminalitet. 
 4) Være ude af stand til at varetage hvervet på grund af længerevarende sygdom eller 
      andet svækkelse. 
 5) Være klart uegnet til at varetage hvervet. 
 6) Have gjort sig skyldig i en handling, der gør den pågældende uværdig til at varetage  
       hvervet. 
 
8.2.5 Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder sit hverv før udløbet af valgperioden, og et nyt be-

styrelsesmedlem indvælges som følge deraf, indtræder det nye bestyrelsesmedlem i det 
fratrædende medlems resterende valgperiode. 

 
8.2.6 Generalforsamlingen vælger en formand for bestyrelsen. Bestyrelsen vælger en næstfor-

mand, der ved formandens forfald træder i formandens sted efter regler der fastsættes 
nærmere i bestyrelsens forretningsorden. Formanden og næstformanden vælges for 2 år 
ad gangen. Formanden og næstformanden kan genvælges. 

 
8.2.7 Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, tage stilling 

til om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift, 
og påse at bogføring, formueforvaltning og overholdelse af lovgivning kontrolleres på en 
efter selskabets forhold tilfredsstillende måde. 

 
8.2.8 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse fastsættes af gene-

ralforsamlingen for det kommende år. 
 
8.2.9 Ethvert bestyrelsesmedlem skal forud for valg på generalforsamlingen give oplysninger 

om sine ledelseserhverv i andre selskaber i Grønland, bortset fra hverv i 100 % ejede dat-
terselskaber. 

 
8.2.10 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme afgørende. 
 
8.2.11 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af 

sit hverv.  
 
 
8.2.12 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en forhandlingsprotokol, der underskri-

ves af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 
 
8.2.13 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres 

egenskab af medlemmer af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af besty-
relsen er bestemt til eller efter lovgivning er genstand for umiddelbar offentliggørelse. 
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8.2.14 Generalforsamlingen kan knytte en eller flere kommitterede uden stemmeret til bestyrel-

sen. 
 
8.3 Direktion 
 
8.3.1 Bestyrelsen ansætter en direktion på 1 medlem. 
 
8.3.2 Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og skal derved følge de retningslin-

jer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Direktionen skal sørge for, at selskabets 
bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler derom, og at formueforvaltnin-
gen foregår på betryggende måde. 

 
8.3.3 Vedtægternes pkt. 8.2.4 finder tilsvarende anvendelse på direktionen. 
 
8.4 Tegningsret  
 
8.4.1 Selskabet tegnes af direktionen i forening med bestyrelsesformanden, af bestyrelsesfor-

manden i forening med et bestyrelsesmedlem, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening 
eller af den samlede bestyrelse. 

 
9. Regnskab og revision 
 
9.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
 
9.2 Selskabet aflægger årsrapport og halvårsrapport. 
 
9.3 Årsrapporten skal revideres af en eller to statsautoriserede revisorer. 
 
9.4 Selskabets revision vælges af generalforsamlingen for 1 år af gangen. Genvalg kan finde 

sted.  
 
9.5 Revisionen skal efter anmodning fra aktionærerne, hvert år inden afholdelse af selskabets 

ordinære generalforsamling, deltage i et revisionsmøde mellem aktionærerne og revisio-
nen. Mødet bør med behørig respekt for revisionens tavshedspligt omhandle selskabets 
årsrapport med henblik på, at aktionærerne på et oplyst grundlag kan træffe beslutning 
på den efterfølgende generalforsamling. 
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