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VEDTÆGTER FOR SIMCORP A/S
SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL
§ 1.
Selskabets navn er SimCorp A/S.
Selskabet driver tillige virksomhed under navnene:
SimCorp, Simulation Planning Corporation A/S,
SimPlan A/S, SimCorp Nordic A/S og SimCorp
Financial Training A/S.
§ 2.
Selskabets formål er at udvikle, markedsføre, sælge,
implementere og varetage driften af software og
relaterede ydelser til virksomheder, institutioner og
forvaltningsorganer, hvis aktiviteter er inden for eller
relateret til forvaltning af værdipapirer og/eller andre
aktiver og dermed beslægtet virksomhed. Selskabets
formål kan enten opfyldes direkte eller via investeringer, herunder gennem aktiebesiddelse i andre selskaber.

SELSKABETS AKTIEKAPITAL
§ 3.
Selskabets aktiekapital er DKK 40.500.000 skriver
kroner firtimillioner femhundredetusinde 00/100,
fordelt i aktier a DKK 1 og hele multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

kan af generalforsamlingen forlænges i én eller flere
perioder på indtil 5 år ad gangen.
De nye aktier noteres på navn i selskabets aktiebog.
De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder
ingen indskrænkninger i omsætteligheden. Ingen af
aktierne har særlige rettigheder, og ingen aktionærer
er forpligtet til helt eller delvist at lade deres aktier
indløse af selskabet eller andre.

AKTIER
§ 5.
Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres
på navn i selskabets aktiebog. Aktierne er omsætningspapirer og der gælder ingen indskrænkninger i
omsætteligheden.
§ 6.
Ingen aktier skal have særlige rettigheder og ingen
aktionærer er forpligtet til helt eller delvis at lade
deres aktier indløse af selskabet eller andre.
§ 7.
Selskabets aktiebog kan efter bestyrelsens valg føres
enten hos selskabet eller hos en af bestyrelsen uden
for selskabet udpeget aktiebogsfører. Selskabets aktiebog føres af VP Securities A/S, (CVR-nr. 21599336),
Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København
S.

UDVIDELSESBEMYNDIGELSE
§ 4.
Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ved
tegning af nye aktier uden fortegningsret for selskabets
hidtidige aktionærer. Forhøjelsen kan ske ad én eller
flere gange med indtil i alt nominelt DKK 4.000.000
(4.000.000 stk. á DKK 1). Forhøjelse kan ske såvel ved
kontant indbetaling, som ved indskud af en bestående
virksomhed eller bestemte formueværdier, der i alle
tilfælde skal ske til markedskurs. Bemyndigelsen gælder for en periode på 5 år, indtil den 1. marts 2025, og

GENERALFORSAMLING OG STEMMERET
§ 8.
Generalforsamlingen er inden for de i lovgivningen og
vedtægterne fastsatte grænser den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.
Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted
eller i Storkøbenhavn.
Generalforsamlinger kan afholdes på engelsk. Doku-
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menter udarbejdet til generalforsamlingens brug,
herunder indkaldelse og dagsorden med fuldstændige
forslag til generalforsamlingen samt øvrigt materiale til
brug for denne, kan udarbejdes på engelsk.
Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med
mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside og ved skriftlig
indkaldelse af alle i aktiebogen noterede aktionærer,
som har fremsat begæring herom.
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Hvis der skal forhandles forslag, hvis
vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen og forslagets fulde ordlyd skal
angives heri.
§ 9.
Enhver aktionær har ret til at møde og afgive stemme
på generalforsamlingen, når han senest 3 dage forud
for dennes afholdelse har anmodet om deltagelse
enten via selskabets hjemmeside eller på selskabets
kontor. Egenskab af aktionær godtgøres ved, at dennes adkomst senest 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen eller ved at selskabets aktiebogfører senest på dette tidspunkt har
modtaget meddelelse om ejerforhol-det, med henblik
på indførsel i aktiebogen, men som endnu ikke er
indført i aktiebogen. Aktionæren kan møde personligt
eller ved fuldmagt og kan møde sammen med rådgiver.
§ 10.
På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på DKK
1 een stemme. Aktionærer, der har erhvervet aktier
ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de
pågældende aktier medmindre aktierne senest en uge
før generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller
aktionæren senest på dette tidspunkt har anmeldt og
dokumenteret sin erhvervelse.
Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt
til en person, der ikke behøver at være aktionær i
selskabet. Fuldmagter anses for gældende, indtil de
skriftligt tilbagekaldes over for selskabet, med mindre
de indeholder modstående bestemmelser. Fuldmagt
til bestyrelsen kan dog ikke gives for længere tid end
ét år og skal gives til en bestemt generalforsamling
med en på forhånd kendt dagsorden.
§ 11.
Den ordinære generalforsamling afholdes senest 4
måneder efter regnskabsårets udløb.
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Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal
omfatte:
1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3.	Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud
eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forelæggelse af vederlagsrapport til godkendelse
5.	Valg af medlemmer til bestyrelsen herunder valg
af formand og næstformand til bestyrelsen.
6. Valg af revision.
7.	Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer,
herunder forslag til bemyndigelse til selskabets
erhvervelse af egne aktier.
Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet
senest 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.
§ 12.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en
generalforsamlings, bestyrelsens eller revisors beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen
fra aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen.
Aktionærernes anmodning skal indeholde angivelse af,
hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Indkaldelse hertil skal derefter ske inden 14 dage efter
anmodningen er foretaget.
§ 13.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er udpeget af bestyrelsen.
Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde.
Over det på en generalforsamling passerede udfærdiges en beretning, som indføres i en protokol, der
underskrives af dirigenten og de tilstedeværende
medlemmer af bestyrelsen.
Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse
skal protokollen eller en bekræftet udskrift heraf være
tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside, og tilstilles enhver aktionær, der har fremsat
skriftlig begæring derom.
§ 14.
Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages
med simpelt stemmeflertal, medmindre Selskabsloven
eller disse vedtægter foreskriver særlige regler om
repræsentation og majoritet.
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Til vedtagelse af beslutninger om ændring af disse
vedtægter, om selskabets opløsning eller sammenslutning med et andet selskab eller firma kræves – for så
vidt der ikke ifølge lovgivningen kræves større majoritet eller enstemmighed – at beslutningen vedtages
med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af
den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, samt at mindst halvdelen af aktiekapitalen
er repræsenteret på generalforsamlingen. Såfremt
halvdelen af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på
generalforsamlingen, men beslutningen vedtages med
mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den
på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital,
kan beslutningen, på en ny generalforsamling, der
indkaldes inden 14 dage efter afholdelsen af den foregående, vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

BESTYRELSE OG DIREKTION
§ 15.
Selskabet ledes af en bestyrelse på 4-8 medlemmer,
heraf en formand og næstformand, der vælges af
generalforsamlingen for et år ad gangen, og som kan
genvælges. Bestyrelsens formand og næstformand
vælges direkte af generalforsamlingen. Såfremt bestyrelsens formand i løbet af en valgperiode må melde
forfald indtræder næstformanden i hans sted. Såfremt
næstformanden i løbet af en valgperiode må melde
forfald eller indtræder i formandens sted, vælger bestyrelsen af sin midte en ny næstformand frem til
næste ordinære generalforsamling.
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§ 16.
1.	Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
2.	Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller
kollektiv.
Bestyrelsen udnævner Selskabets direktion, som består af 1 til 5 medlemmer, hvoraf bestyrelsen udnævner et medlem som Chief Executive Officer.
 estyrelsen fastsætter de overordnede retningsB
linier for selskabets ledelse, herunder forretningsorden
for bestyrelsens hverv.

TEGNINGSRET
§ 17.
Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening
med en direktør, af to direktører i forening, eller af
bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

REVISOR
§ 18.
Selskabets årsrapport revideres af en eller to af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisorer.
Revisor vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde
sted.

REGNSKAB
Hertil kommer de medlemmer, der vælges i henhold
til lovgivningens regler om repræsentation af arbejdstagere i bestyrelsen.
Selskabet har vedtaget en frivillig ordning for valg af
medarbejdere til bestyrelsen efter reglerne om koncernrepræsentation. Alle medarbejdere i SimCorp-koncernen
er stemmeberettigede og valgbare til selskabets bestyrelse. Den frivillige ordning er nærmere beskrevet
i et af bestyrelsen godkendt valgregulativ. Antallet af
medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vil svare
til det lovpligtige antal i henhold til lovgivningen om
selskabsrepræsentation.
Generalforsamlingen fastsætter bestyrelsens honorar.

§ 19.
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Årsrapporten skal opgøres i overensstemmelse med
den til enhver tid gældende lovgivning om aflæggelse
af årsrapporter.
Årsrapporter og delårsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk.
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ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
§ 20
Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer
kan ske elektronisk ved e-mail og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, www.simcorp.com, medmindre andet
følger af Selskabsloven.
Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær
generalforsamling, fremsendelse af tegningslister,
årsrapporter, fondsbørsmeddelelser samt i øvrigt
generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne
kan således fremsendes af selskabet til aktionærer
via e-mail. Ovennævnte dokumenter vil tillige kunne
findes på selskabets hjemmeside, www.simcorp.com.
Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede
aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar
at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte
elektroniske adresse.
Al kommunikation fra aktionærerne til selskabet
kan ske elektronisk ved e-mail til e-mailadresse
investor@simcorp.com.
Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside,
www.simcorp.com, finde nærmere oplysninger om
kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

KONCERNSPROG
§ 21
Koncernsproget i SimCorp-koncernen er engelsk.

EKSTRAORDINÆRT UDBYTTE
§ 22
Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om
uddeling af ekstraordinært udbytte.
****

Således vedtaget af den ekstraordinære generalforsamling den 21. april 2021.
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ABOUT SIMCORP
SimCorp provides integrated, best-in-class investment management solutions
to the world’s leading asset managers, fund managers, asset servicers, pension
and insurance funds, wealth managers and sovereign wealth funds. Regardless
of how you deploy it, SimCorp’s core solution, SimCorp Dimension©, and its lifecycle services support the entire investment value chain and range of instruments,
all based on a market-leading IBOR. SimCorp invests around 20% of its annual
revenue in R&D, helping clients develop their business and stay ahead of everchanging industry demands. Listed on Nasdaq Copenhagen, SimCorp is a global
company, regionally covering all of Europe, North America, and Asia Pacific.
For more information, please visit www.simcorp.com.
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LEGAL NOTICE
The contents of this publication are for general
information and illustrative purposes only and are
used at the reader’s own risk. SimCorp uses all
reasonable endeavors to ensure the accuracy of the
information. However, SimCorp does not guarantee
or warrant the accuracy, completeness, factual
correctness, or reliability of any information in this
publication and does not accept liability for errors,
omissions, inaccuracies, or typographical errors.
The views and opinions expressed in this publication
are not necessarily those of SimCorp.
© 2021 SimCorp A/S. All rights reserved. Without
limiting rights under copyright, no part of this

document may be reproduced, stored in, or
introduced into a retrieval system, or transmitted
in any form, by any means (electronic, mechanical,
photocopying, recording, or otherwise), or for any
purpose without the express written permission
of SimCorp A/S. SimCorp, the SimCorp logo,
SimCorp Dimension, and SimCorp Services are
either registered trademarks or trademarks of
SimCorp A/S in Denmark and/or other countries.
Refer to www.simcorp. com/trademarks for a full
list of SimCorp A/S trademarks. Other trademarks
referred to in this document are the property of
their respective owners.

