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Faaborg, den 5. april 2017

Vedr.: Procedure og generelle oplysninger i forbindelse med Assens Kommunes
indtræden som kapitalejer i FilmFyn A/S
Det er af største betydning for FilmFyn, at Assens Kommune i efteråret 2016 har
besluttet at indtræde som kapitalejer og medejer af FilmFyn fra 2017. Vi glæder os til at
fortsætte det gode og tætte samarbejde, som vi har haft og opbygget under Assens
Kommunes tid som associeret medlem.
Ved FilmFyns generalforsamling den 5. maj 2017 vil ledelsen i FilmFyn stille forslag til de
nuværende kapitalejere om, at Assens Kommune indtræder i FilmFyn ved en udvidelse af
aktiekapitalen – jævnfør vedlagte brev til de nuværende kapitalejere, som udsendes med
dagsordenen for den ordinære generalforsamling 2017 – bilag 1.
Prisen for Assens Kommunes køb af kapitalandele udgør kr. 301.000 og driftstilskuddet til
FilmFyn i 2017 er kr. 1.731.408 kr. svarende til 42 kr. per borger ved et befolkningstal på
41.224.
Driftstilskuddet for 2018 vil blive reguleret således, at Assens Kommunes driftstilskud vil
svare til 45 kr. per borgere, som er det beløb, som de øvrige ejerkommuner giver i tilskud til
FilmFyn. Nærmere information om driftstilskud for Assens Kommune og de øvrige
ejerkommuner fremsendes til Assens Kommune i efteråret 2017.
Tegningen af kapitalandelene sker på generalforsamlingen og indbetalingen af kapitalen skal
ske kontant inden registrering i Erhvervsstyrelsen. FilmFyns advokat vil umiddelbart efter
generalforsamlingen fremsende kontonummer til brug ved indbetalingen.
Kapitalandelene, der tegnes, skønnes at svare til kapitalandelenes markedsværdi. De nye
kapitalandele er ikke-omsætningspapirer. De noteres på navn og kan ikke udstedes til
ihændehaver. De skal ikke udstedes. De nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre
rettigheder i kapitalselskabet fra registreringstidspunktet.
Såfremt der ønskes nærmere information om nytegningen af A-kapitalandelene kan FilmFyns
advokat Jess L. Gregersen kontaktes via e-mail: jlg@ret-raad.dk eller telefon 63621782.
I forbindelse med kapitaludvidelsen revideres FilmFyns vedtægter i overensstemmelse
hermed og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Udkast til de
reviderede vedtægter er vedlagt – bilag 2.
Assens Kommune får med købet af kapitalandelene ret til en repræsentant i FilmFyns
bestyrelse. Udkast til oversigt over de bestyrelseskandidater, som er indstillet til valg på den
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ordinære generalforsamling 2017 er vedlagt – bilag 3. Assens Kommunes
bestyrelseskandidat bliver udpeget på Assens Kommunes byrådsmøde den 26. april
hvorefter FilmFyn informeres.
Jeg vedlægger endvidere forretningsordenen for FilmFyns bestyrelse – bilag 4.
Der er ikke indgået en ejeraftale mellem de nuværende ejere af FilmFyn.
Såfremt der måtte være spørgsmål eller andet står jeg naturligvis til disposition.

Med venlig hilsen

Bo Damgaard
Direktør
bo@filmfyn.dk
Mobil 40309978

Bilag:
1)
2)
3)
4)

Brev til kapitalejerne vedr. Assens Kommunes medejerskab af FilmFyn af 05-04-2017
Udkast til ændring af FilmFyns vedtægter af 04-04-2017
Udkast bestyrelseskandidater til FilmFyns generalforsamling af 30-03-2017
Forretningsorden for FilmFyns bestyrelse af 11-03-2016
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