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1. FORRETNINGSORDEN FOR NOMINERINGSKOMITÉEN 

 

1. Forretningsordenens grundlag 

1.1. Denne forretningsorden er vedtaget på generalforsamlingen i Zealand Pharma A/S ("Selskabet") 

den 305. april 20132017. 

1.2. Hvert tredje år på den ordinære generalforsamling skal selskabets aktionærer beslutte, hvorvidt 

nomineringskomitéen skal etableres.  

1.3. Såfremt en nomineringskomité ikke etableres, kan generalforsamlingen beslutte at etablere en 

nomineringskomité på enhver generalforsamling. 

1.4. Alle medlemmer af nomineringskomitéen skal ved deres indtræden tiltræde og underskrive 

forretningsordenen for nomineringskomitéen. 

 

2. Kompetence og virke 

2.1. Nomineringskomitéen skal vurdere bestyrelsens sammensætning og forelægge 

generalforsamlingen anbefalinger om valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. 

Nomineringskomitéen skal sikre, at alle kandidater til hvervet som bestyrelsesmedlem i Selskabet 

tilfredsstiller kapitalmarkedernes forventninger, og at bestyrelsens sammensætning opfylder 

anbefalingerne for god selskabsledelse i børsnoterede selskaber. Yderligere skal komitéen 

fremkomme med forslag til Selskabets aflønningsudvalg vedrørende vederlæggelsen af 

medlemmerne af Selskabets bestyrelse. 

2.2. Nomineringskomitéens anbefalinger om valg af bestyrelsesmedlemmer skal forelægges senest én 

måned før udsendelse af indkaldelsen til Selskabets ordinære generalforsamling til aktionærerne. 

Bestyrelsen skal have mulighed for at komme med bemærkninger til nomineringskomitéens 

forslag. 2.3Anbefalingerne indgår i det materiale, der senest tre uger før generalforsamlingen 

gøres tilgængeligt for aktionærerne på Selskabets hjemmeside, jf. § 9.11 i Selskabets vedtægter. 

2.3. Komitéens foreslåede vederlæggelse af medlemmerne af Selskabets bestyrelse skal præsenteres 

for aflønningsudvalget senest en måned før Selskabets generalforsamlingsindkaldelse udsendes 

til aktionærerne. Aflønningsudvalget skal gives mulighed for at diskutere forslaget med komitéen, 

inden det videresendes til Selskabets bestyrelse. 

 

3. Sammensætning 

3.1. Nomineringskomitéen består af indtil minimum tre og maksimum fem medlemmer: Formanden for 

Selskabets bestyrelse skal altid være medlem af nomineringskomitéen. Et medlem af 

nomineringskomitéen vælges af generalforsamlingen blandt de øvrige medlemmer af Selskabets 

bestyrelse, og indtil tre , og op til fire aktionærrepræsentanter vælges af generalforsamlingen, jf. 

punkt 4. 3.2 Formanden for Selskabets bestyrelse er formand for 
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nomineringskomitéenFormanden for bestyrelsen sikrer, at administrative opgaver varetages af 

Selskabet.    

3.2. Komitéen vælger komitéens formand ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed skal 

komitéformandens stemme være udslagsgivende. 

3.3. Medlemmer af Selskabets direktion og medarbejdere i Selskabet kan ikke vælges til 

nomineringskomitéen. 

 

4. Valg af medlemmer og udtræden 

4.1. De generalforsamlingsvalgte medlemmer af nomineringskomitéen vælges for en periode af tre år 

på hver tredje ordinære generalforsamling blandt de udpegede kandidater med almindeligt 

stemmeflertal. 

4.2. Formanden for nomineringskomitéen bestyrelsen anmoder senest 8 uger før den ordinære 

generalforsamling Selskabets fire største aktionærer med minimum 2% af såvel selskabskapitalen 

som stemmerne i Selskabet om at udpege enten dem selv eller en repræsentant som kandidat til 

nomineringskomitéen. Aktionærerne udpeger senest seks uger før den ordinære 

generalforsamlings afholdelse kandidaterne til nomineringskomitéen ved meddelelse til Selskabet. 

Er en af de fire største aktionærer ikke interesseret i at være repræsenteret i komitéen, bliver de 

efterfølgende største aktionærer spurgt af bestyrelsesformanden, i en rækkefølge prioriteret efter 

størrelsen på deres aktiebeholdning. 

4.3. Aktionærer, der er repræsenteret i nomineringskomitéen, kan udskifte deres kandidat ved 

meddelelse til formanden for nomineringskomitéen. 

4.4. Ophører en aktionær, der er repræsenteret i nomineringskomitéen, med at være aktionær, skal 

repræsentanten for den pågældende aktionær udtræde af nomineringskomitéen. 

Nomineringskomitéen færdiggør herefter sit arbejde med de tilbageværende 

aktionærrepræsentanter indtil førstkommende generalforsamling, hvor den udtrådte repræsentant 

kan erstattes i henhold til førnævnte fremgangsmåde og fungere i den resterende del af den 

pågældende treårsperiode. Ophører en aktionærrepræsentant af andre grunde, og ønsker den 

repræsenterede aktionær ikke at udpege en ny repræsentant, færdiggør nomineringskomitéen sit 

arbejde med de tilbageværende aktionærrepræsentanter. 

4.5   Udtræder et medlem af nomineringskomitéen, der er valgt blandt medlemmerne af Selskabets 

bestyrelse, færdiggør nomineringskomitéen sit arbejde med de tilbageværende medlemmer indtil 
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førstkommende ordinære generalforsamling, hvor det udtrædende medlem kan erstattes og 

fungere i den resterende del af den pågældende treårsperiode. 

4.5. Hvis formanden træder tilbage, udskiftes denne automatisk af den nyvalgte formand. 

4.6. Selskabet udsender meddelelse om ændringer i nomineringskomitéens sammensætning. 

4.7. 4.7 Udtræder et medlem af nomineringskomitéen, skal medlemmet tilbagelevere alt skriftligt 

materiale, der er modtaget som led i arbejdet i nomineringskomitéen. 

5. Møder 

5.1. Nomineringskomitéen afholder mindst to møder årligt, og møderne indkaldes med mindst syv 

dages varsel. 

5.2. Formanden for nomineringskomitéen fastsætter tidspunkt og sted for møderne. 

5.3. Formanden for nomineringskomitéen er forpligtet til at indkalde til møde, når han finder det 

nødvendigt eller på begæring fra et medlem af nomineringskomitéen. 

5.4. Formanden for nomineringskomitéen skal sørge for, at en af nomineringskomitéen udpeget person 

fører en forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen skal indeholde oplysninger om, hvem der 

deltager i møderne, referater af det på møderne passerede samt de vedtagne beslutninger.  

 

6. Evaluering 

6.1. Resultaterne af den årlige evaluering af bestyrelsen videregives af bestyrelsesformanden til 

komitéen hurtigst muligt efter, at evalueringsprocessen er tilendebragt. 

 

7. 6Fortrolighed 

7.1. 6.1Medlemmerne af nomineringskomitéen er underlagt tavshedspligt efter samme regler som 

medlemmerne af Selskabets bestyrelse. 

7.2. 6.2Medlemmer Udtræder et medlem af nomineringskomitéen har pligt til at gøre sig bekendt med 

og efterleve Selskabets interne regler for at sikre overholdelse af lov om værdipapirhandel, skal 

medlemmet tilbagelevere alt skriftligt materiale, der er modtaget som led i arbejdet i 

nomineringskomitéen. 

 

8. 7Aflønning og udgifter 

8.1. Aktionærrepræsentanterne i nomineringskomitéen modtager ikke honorar eller dækning af udgifter 

i forbindelse med deltagelse i møder. Selskabet dækker dog nomineringskomitéens rimelige 

udgifter til rekrutteringsfirmaer samt andre rimelige udgifter, der er nødvendige for, at 

nomineringskomitéen kan varetage sine opgaver.  
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