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BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 
CVRNR 83 93 34 10 
 
Brøndby, den 5. marts 2008 
 
FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 8/2008 

Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S, CVR nr. 83 93 34 10: 
 
Generalforsamlingen afholdes onsdag den 26. marts 2008 kl. 16:00 på adressen: 
 

Brøndby Stadion 30 
2605 Brøndby 
Vilfort Loungen 

 
Der foreligger følgende dagsorden: 
 

1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. 

2. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 

3. Forslag fremsat af bestyrelsen: 

 A. Der meddeles bestyrelsen følgende bemyndigelse: 
”Bestyrelsen er bemyndiget til, under iagttagelse af aktieselskabsloven § 48, i tiden indtil næste 
ordinære generalforsamling – dog højst i atten måneder – at erhverve op til 10% af selskabets 
egne aktier mod betaling af en kurs der højst må afvige 10% fra den på handelstidspunktet 
noterede kurs på OMX Den Nordiske Børs København”. 

4. Valg af bestyrelse. 

5. Valg af én statsautoriseret revisor. 

6. Eventuelt. 

 
Alle forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal. 
 
Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 113.000.000, hvoraf kr. 8.000.000 er A-aktier og 
kr. 105.000.000 er B-aktier. Hver A-aktie á nominelt kr. 20 har 20 stemmer, og hver B-aktier á nominelt kr. 20 
har én stemme.  
 
Adgangskort til generalforsamlingen kan afhentes/rekvireres på/via selskabets kontor, Brøndby Stadion 30, 2605 
Brøndby, telefon 43 63 08 10 eller pr. e-mail gf@brondby.com i dagene mandag den 10. marts 2008 til og 
med fredag den 21. marts 2008 i tidsrummet 9:00 til 16:00. Fredag dog inden 15:30. Bemærk venligst at 
kontoret er lukket lørdag og søndag og rekvirering kan i disse dage kun ske på ovenstående mail. 
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Dagsordenen, de fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2007 med revisionspåtegning vil være fremlagt til 
eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor fra den 17. marts 2008 og kan herefter downloades fra 
selskabets officielle website, www.brondby.com. 

Brøndby, marts 2008 – Bestyrelsen 

 
Fuldmagt, kan hentes på www.brondby.com under Investor Relations 

 
Med venlig hilsen 

 
Brøndby IF 
Per Bjerregaard 
Bestyrelsesformand 
 

Information 

Yderligere oplysninger om denne meddelelse kan fås hos bestyrelsesformand Per Bjerregaard på tlf. 43 63 08 10 


	Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Indkaldelse til ordinær generalforsamling
	Brøndby, marts 2008 – Bestyrelsen
	Information


