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AARS-HORNUM  EL-FORSYNING  A.M.B.A.

Virksomhedsoplysninger  m.v.

Virksomheden

AARS-HORNUM  EL-FORSYNING  A.M.B.A.

Industrivej  91

9600  Aars

Telefon:  98 62 19  33

Hjemsted:  Aars

CVR-nr.:  29 22 53 Il

Regnskabsår:  01.01  - 31.12

Direktion

Direktør  Gorm  Giversen

Bestyrelse

Formand  Kurt  Casper

Næstformand  Jørn  Bruno  Lassen

Axel  Højsleth

Carl  Johan  Bjenegaard

Niels  Henrik  Behrndtz  Thaudal

Revision

Beierholm
Statsautorlseiet  Revmiongparhieiselskab

€ EIEnHOLm
SKABER  BALANi.E



AARS-HORN[TM  EL-FORSYNING  A.M.B.A.

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt  årsrapporten  for regnskabsåret  01.01.21

HORNUM  EL-FORSYNING  A.M.B.A..

3"1.'L2.21 for AARS-

Årsrapporten  aflægges  i overenssternrnelse  med  årsregnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af virksomhedens  aktiver,

passiver  og finansiene  stilling  pr. 31."12.21 og resultatet  af  virksornhedens  aktiviteter  for  regn-

skabsåret  OL01.21  - 31.12.2L

Ledelsesberetningen  indeholder  efter  vores  opfattelse  en retvisende  redegørelse  for de for-

hold,  beretningen  omhandler.

Årsrapporten  indstines  til  genera1forsamlingens  godkendelse.

Aars,  den  12.  april  2022

Direktionen

Gorm  Giversen
Direktør

Bestyrelsen

Kurt  Casper
Formand

Jørn  Bruno  Lassen
Næstformand

Axel  Højsleth

Carl  Johan  Bjerregaard Niels  Henrik  Behrndtz

Thaudal

€ EIEnHOLm
VI S KA  B E R B ALA  N C E



AARS-HORNUM  EL-FORSYNING  A.M.B.A.

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  ejereni  AARS-HORNUM  EL-FORSYNING  A.M.B.A.

Konklusion

Vi  har  revideret  årsregnskabet  for  AARS-HORNUM  EL-FORSYNING  A.M.B.A.  for regnskabs-

året  01.01.21  - 31.12.21,  der omfatter  resultatopgørelse,  balance,  egenkapita1opgørelse  og

noter,  herunder  anvendt  regnskabspraksis.  Årsregnskabet  udarbejdes  efter  årsregnskabs-

loven.

Det  er vores  opfattelse,  at  årsregnskabet  giver  et retvisende  binede  af virksomhedens  aktiver,

passiver  og finansielle  stilling  pr. 3L'12.21  samt  af resultatet  af virksornhedens  aktiviteter  for

regnskabsåret  01.OL21  - 31.12.21i  overenssternmelse  med  årsregnskabsloven.

Grundlag  for  konklusion

Vi  har  udført  vores  revision  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  revision

og de yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark.  Vores  ansvar  ifølge  disse  standarder  og

krav  er nærmere  beskrevet  i revisionspåtegningens  afsnit  "Revisors  ansvar  for  revisionen  af

årsregnskabet".  Vi er uafhængige  af virksomheden  i overenssternmelse  med  International

Ethics  Standards  Board  for Accountants'  internationale  retningslinjer  for revisorers  etiske

adfærd  (IESBA  Code)  og  de yderligere  etiske  krav,  der  er gældende  i Danmark,  ligesom  vi  har

opfyldt  vores  øvrige  etiske  forpligtelser  i henhold  til  disse  krav  og IESBA  Code.  Det  er vores

opfattelse,  at det  opnåede  revisionsbevis  er tilstrækkeligt  og egnet  som  gdlag  for vores

konklusion.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har  ansvaret  for udarbejdelsen  af et årsregnskab,  der giver  et retvisende  binede  i

overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.  Ledelsen  har  endvidere  ansvaret  for den  interne

kontrol,  som  ledelsen  anser  for nødvendig  for at udarbejde  et årsregnskab  uden  vaesentlig

fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  ener  fejl.

Ved  udarbejdelsen  af årsregnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for at vurdere  virksomhedens  evne

til  at fortsætte  driften,  at oplyse  om forhold  vedrørende  fortsat  drift,  hvor  dette  er relevant,

sarnt  at udarbejde  årsregnskabet  på grundlag  af regnskabsprincippet  om fortsat  drift,

medrnindre  ledelsen  enten  har  til  hensigt  at likvidere  virksomheden,  indstille  driften  eller

ikke  har  andet  realistisk  alternativ  end  at  gøre  dette.

[3EIEnH0Lm
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AARS-HORNUM  EL-FORSYNING  A.M.B.A.

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  årsregnskabet

Vozes mål  ez at opnå  høj grad  af sikkerhed  for, om årsregnskabet  som  helhed  er uden  væsent-

lig  fejlinformation,  uanset  om denne  skyldes  besvigelser  eller fejl, og at afgive  en revisionspå-

tegning  med  en konklusion.  Høj grad  af sikkerhed  er et højt  niveau  af sikkerhed,  men  er ikke

en garanti  for, at en revision,  der udføres  i overensstemmelse  med  internationale  standarder

om revision  og de yderligere  krag  der er gældende  i Danmark,  altid  vil afdække  væsentlig

fejlinformation,  når sådan  findes.  Fejlinformationer  kan opstå  som følge af besvigelser  ener

fejl og kan  betragtes  som  væsentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forventes,  at de enkeltvis

ener samlet  har indflydelse  på de økonomiske  beslutninger,  som  regnskabsbrugerne  træffer

på grundlag  af årsregnskabet.

Som led i en revision,  der udføres  i overenssternmelse  med  internationale  standarder  om

revision  og de yderligere  krav,  der er gældende  i Danrnark,  foretager  vi  faglige  vurderinger  og

opretholder  professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

*  Identificerer  og vurderer  vi risikoen  for væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset

om denne  skyldes  besvigelser  ener fejl, udformer  og udfører  revisionshandlinger  som  reak-

tion  på disse  risici  sarnt  opnår  revisionsbevis,  der er tilstrækkeligt  og egnet  til  at  danne

grundlag  for vores  konklusion.  Risikoen  for ikke  at opdage  væsentlig  fejlinformation  forår-

saget  af besvigelser  er højere  end ved  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af fejl, idet  be-

svigelser  kan omfatte  sarnmensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,  vildled-

ning  eller  tilsidesaettelse  af  intern  kontrol.

*  Opnår  vi forståelse  af den interne  kontrol  med  relevans  for revisionen  for at kunne  ud-

forme  revisionshandlinger,  der er passende  efter omstændighederne,  men ikke for at

kunne  udtrykke  en konklusion  om effektiviteten  af virksornhedens  interne  kontrol.

ø Tager  vi stilling  til, om den regnskabspraksis,  som er anvendt  af ledelsen,  er passende,

samt  om de regnskabsmæssige  skøn og tilknyttede  oplysninger,  som ledelsen  har udar-

bejdet,  er  yimelige

*  Konkluderer  vi, om ledelsens  udarbejdelse  af årsregnskabet  på grundlag  af regnskabsprin-

cippet  om fortsat  drift  er passende,  samt  om der på grundlag  af det opnåede  revisions-

bevis  er væsentlig  usikkerhed  forbundet  med  begivenheder  eller forhold,  der kan skabe

betydelig  tvivl  om virksornhedens  evne til  at fortsætte  driften.  Hvis  vi konkluderer,  at  der

er en væsentlig  usikkerhed,  skal vi  i vores  revisionspåtegning  gøre  opmærksom  på oplys-

ninger  herom  i årsregnskabet  eller, hvis  sådanne  oplysninger  ikke  er tilstraekkelige,  modi-

ficere  vores  konklusion.  Vores  konklusioner  er baseret  på det  revisionsbevis,  der er opnået

frem  til datoen  for vores  revisionspåtegning.  Fremtidige  begivenheder  eller forhold  kan

dog  medføre,  at virksornheden  ikke  længere  kan  fortsætte  driff,en.

€ EIEnHOLm
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AARS-HORNUM  EL-FORSYNING  A.M.B.A.

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

* Tager  vi stilling  til  den  samlede  præsentation,  struktur  og indhold  af årsregnskabet,  her-

under  noteoplysningerne,  samt  om årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktio-

ner  og  begivenheder  på en sådan  måde,  at der  gives  et retvisende  billede  heraf.

Vi  kommunikerer  med  den øverste  ledelse  om blandt  andet  det  planlagte  omfang  og den

tidsmæssige  placering  af revisionen  sarnt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  her-

under  eventuene  betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som  vi  identificerer  under  revisionen.

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for  lede1sesberetningen.

Vores  konklusion  om  årsregnskabet  omfatter  ikke  ledelsesberetningen,  og  vi  udtrykker  ingen

form  for  konklusion  med  sikkerhed  om  lede1sesberetningen.

I tilknytning  til  vores  revision  af årsregnskabet  er det  vores  ansvar  at læse ledelsesberetnin-

gen  og i den  forbindelse  overveje,  om ledelsesberetningen  er væsentligt  inkonsistent  med

årsregnskabet  eller vores  viden  opnået  ved revisionen  ener på anden  måde  synes  at

indeholde  væsentlig  fejlinformation.

Vores  ansvar  er derudover  at overveje,  om ledelsesberetningen  indeholder  krævede  oplys-

ninger  i henhold  til  årsregnskabsloven.

Baseret  på det  udførte  arbejde  er det  vores  opfattelse,  at ledelsesberetningen  er i overens-

stemmelse  med  årsregnskabet  og er udarbejdet  i overensstemmelse  med  årsregnskabs-

lovens  krav.  Vi  har  ikke  fundet  væsentlig  fejlinformation  i ledelsesberetningen.

Skive,  den  '12. april  2022

Beterholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

CVR-nr.  32 89 54 68

0

Jesper  K. Viborg

Statsaut.  revisor

C3«:IEnHOLm
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AARS-HORNUM  EL-FOR8YNING  A.M.B.A.

Ledelsesberetning

Væsentligste  aktiviteter

Virksornhedens  aktivitet  består  i at fungexe  som  holdingselskab  for selskaberne  i Aars-

Hornum  El-Forsyning  koncern.

Udvikling  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Resultatopgørelsen  for  tiden  OL01.21  - 3L12.21  udviser  et resultat  på  DKK  -L583.268  mod

DKK  885.746  fo'r tiden  01.OL20  - 31.12.20.  Balancen  viser  en  egenkapital  på  DKK  4"1.415.8"18.

Efterfølgende  begivenheder

Efter  regnskabsårets  afslutning  er der  ikke  indtruffet  betydningsfulde  hændelser.

[3E1 € :nHOLm



AARS-HORNUM  EL-FORSYNING  A.M.B.A.

Note

Bruttotab  I

Indtægi;er  af  kapitalandele  i tilknyttede  virksornheder

Finansiene  omkostninger

Finansielle  poster  i alt

Årets  resultat

Forslag  til  resultatdisponering

Overført  resultat

I alt

[3EIEnH0Lm

Resultatopgørelse

2021

DKK

2020

DKK

- 58.778

-1.522.152

- 2.338

-63.490

949.727

-491

-1.524.490 949.236

-1.583.268 885.746

-1.583.268 885.746

-1.583.268 885.746



AARS-HORNUM  EL-FOREYNING  A.M.B.A.

AKTIVER

Note

1 Kapitalandele  i tilknyttede  virksomheder

Finansielle  anlægsaktiver  i alt

Anlægsaktiver  i alt

Tilgodehavender  hos  tillmyl:tede  virksornheder

Tilgodehavender  i alt

Indestående  i kreditinstitutter

Likvide  beholdningeri  alt

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

PASSIVER

Overført  resultat

Egenkapital  i alt

Anden  gæld

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

2 Evenhialforpligtelser

[3E1«:r?H0Lm
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Balance

31.12.21

DKK

31.12.20

DKK

38.452.370

38.452.370

38.452.370

2.700.000

2.700.000

279.698

279.698

2.979.698

41.432.068

41.415.818

41.415.818

16.250

39.974.522

39.974.522

39.974.522

3.000.000

3.000.000

40.814

40.814

3.040.814

43.015.336

42.999.086

42.999.086

16.250

16.250  16.250

16.250  16.250

41.432.068  43.015.336

IO



AjURS-HORNUM  EL-FORSYNING  A.M.B.A.

Beløb  i DKK

Egenkapitalopgøre1se  for  01.OL21  - 31.12.21

Saldo  pr.  OL01.21

Forslag  til  resultatdisponering

Saldo  pr.  31.12.21

[3«:IEnHOLm

Egenkapitalopgørelse

Overført

resultat

Egenkapital

i alt

42.999.086

-1.583.268

42.999.086

-1.583.268

41.415.818 4L415.818



AARS-HORNUM  EL-FORSYNING  A.M.B.A.

Noter

31.12.21

IXK

31.12.20

DKK

1.  Kapitalandele  i  tilknyttede  virksomheder

Kostpris  pr.  01.01.21

Kostpris  pr.  31."12.21

Opskrivninger  pr.  OL01.21

Årets  resultat  fra  kapitalandele

Udbytte  relateret  til  kapitalandele

Opskrivninger  pr.  31.'12.21

Regnskabsmeessig  værdi  pr.  31.12.21

30.842.341

30.842.341

9.132.181

-1.522.152

o

7.610.029

38.452.370

30.842.341

30.842.341

11.182.454

949.727

-3.000.000

9.132.181

39.97  4.522

Navn  og  hjemsted:

Egenkapital

Ejerandel  DKK

Årets  resultat  Indregnet  vaerdi

DKK  DKK

Vesthirnmerland  El-Forsyning

A/S,  Aars

Aars  El-Forsyning  Entreprise

A/S,  Aars

Aars-Hornurn  Net  A/S,  Aars

"lOO%

IOO%

IOO%

1.973.948

12.661.247

23.817.174

-3.388.276

377.73ei

1.488.388

1.973.948

12.661.247

23.817.174

2.  Eventualforpligtelser

Virksornheden  har  ingen  eventualforpligtelser  pr.  3142.21.

«:3€ 1€ r1H0Lm



AARS-HORNtJM  EL-FORSYNING  A.M.B.A.

Noter

3.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten  er aflagi;  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven  for virksomheder  i regn-

skabsklasse  B.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægter  i takt  med,  at de indtjenes,  herunder  indregnes

værdireguleringer  af finansielle  aktiver  og forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligele-

des  alle omkostninger,  herunder  afskrivninger  og nedskrivninger.

I balancen  indregnes  aktiver,  når  det  er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  til-

flyde  virksornheden,  og akt,ivets  værdi  kan  måles  påhdeligt.  Forpligtelser  indregnes  i balan-

cen,  når  det  er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  fragå  virksomheden,  og  for-

pligi;elsens  værdi  kan  måles  pålideligt.  Ved  første  indregning  måles  aktiver  og forpligtelser  til

kostpris.  Efterfølgende  måles  aktiver  og forpligtelser  som  beskrevet  nedenfor  for  hver  enkelt

regnskabspost.

Ved  indregning  og måling  tages  hensyn  til  forudsigelige  tab  og risici,  der  frernkomrner  inden

årsrapporten  aflægges,  og som  be-  eller  afkræfl;er  forhold,  der  eksisterede  på balancedagen.

€ El € nHOLm
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AARS-HORNUM  EL-FORSYNING  A.M.B.A.

Noter

3.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

RESULT  ATOPGØRELSE

Bruttotab

Bruttotab  indeholder  andre  eksterne  ornkostninger.

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  omfatter  omkostninger  til  distribution,  salg  og  reklame,  admi-

nistration,  lokaler  og  tab  på debitorer  i det  omfang,  de ikke  overstiger  normale  nedskrivnin-

ger.

Indtægter  af  kapitalandele  i tilknyttede  virksomheder

For  kapitalandele  i dattervirksomheder,  der  måles  efter  indre  værdis  metode,  indregnes  an-

delen  af  virksomhedernes  resultat  i resultatopgørelsen  efter  eliminering  af  urealiserede  inter-

ne  gevinster  og  tab  og  med  fradrag  af  eventuel  af-  og  nedskrivning  af goodwin.

Indtægter  af  kapitalandele  i dattervirksornheder  ornfatter  ligeledes  gevinster  og  tab  ved  salg

af  kapitalandele.

Andre  finansielle  poster

Under  andre  finansielle  poster  indregnes  renteindtægter  og  renteomkostninger  m.v.

Skat  af  årets  resultat

Virksomheden  er ikke  et selvstændigt  skattesubjekt.  Der  indregnes  derfor  ikke  skat  i års-

regnskabet,  idet  aktuel  og udskudt  skat  påhviler  interessenteme/kapita1ejerne  og komple-

mentaren/kommanditisterne  og  komplementaren.

BALANCE

Kapitalandele  i tilknyttede  virksomheder

Kapitalandele  i dattervirksomheder  indregnes  og  måles  efter  indre  værdis  metode.  På kapi-

talandele  i dattervirksomheder  betragt,es  indre  værdis  metode  som  en  målemetode.

Kapitalandele,  som  måles  efter  indre  værdis  metode,  måles  ved  første  indregning  til  kostpris.

Transaktionsomkostninger,  der  direkte  kan  henføres  til  erhvervelsen,  indregnes  i kostprisen

[3EIEnH0Lm



AARS-HORNUM  EL-FORSYNING  A.M.B.A.

Noter

3.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

for kapitalandelene.

Efterfølgende  indregning  og måling  af kapitalandele  efter  indre  værdis  metode  indebærer,  at

kapitalandelene  måles  til  den  forholdsmeessige  andel  af virksomhedernes  regnskabsmæssige

indre  værdi,  opgjort  efter  ejervirksomhedens  regnskabspraksis,  reguleret  for  resterende  værdi

af goodwffl  samt  gevinster  og  tab  ved  transaktioner  med  de pågældende  virksomheder.  Kapi-

talandele,  hvor  oplysninger  til  brug  for indregning  efter  indre  værdis  metode  ikke  er kendte,

måles  til  kostpris.

For  kapitalandele,  som  måles  efter  indre  værdis  metode,  er den  forholdsmæssige  andel  af  ka-

pitalandelenes  regnskabsmaessige  indre  vaerdi  opgjort  efter  ejervirksomhedens  egen  regn-

skabspraksis,  der  fremgår  af de øvrige  afsnit.  Den  indre  værdi  er derudover  baseret  på føl-

gende  regnskabspraksis:

Gevinster  eller  tab  ved  afhændelse  af kapitalandele  opgøres  som  forskellen  menem  afhændel-

sessummen  og den  regnskabsmæssige  værdi  af nettoaktiver  på salgstidspunktet  inkl.  ikke

afskrevet  goodwill  samt  forventede  omkostninger  til  salg  eller  afvikling.  Gevinster  og  tab  ind-

regnes  i resultatopgørelsen  under  indtægter  af kapitalandele.

Nedskrivning  af  anlægsaktiver

Den  regnskabsmæssige  værdi  af anlægsaktiver,  der  ikke  måles  til  dagsværdi,  vurderes  årligt

for indikationer  på  værdiforringelse  ud  over  det,  som  udtrykkes  ved  afskrivning.

Hvis  virksomhedens  realiserede  afkast  af et akf.iv  eller  en gnippe  af aktiver  er lavere  end  for-

ventet,  anses  dette  som  en indikation  på  værdiforringelse.

'ti

Foreligger  der  indikationer  på værdifoningelse,  foretages  nedskrivningstest  af hvert  enkelt

aktiv  henholdsvis  hver  gruppe  af aktiver.

Der  foretages  nedskrivning  til  genindvindingsværdien,  hvis  denne  er lavere  end  den  regn-

skabsmæssige  værdi.

Som  genindvindingsværdi  anvendes  den  højeste  værdi  af nettosalgspris  og kapitalværdi.  Ka-

pitalværdien  opgøres  som  nutidsværdien  af de forventede  nettopengestrømrne  fra  anvendel-

sen  af aktivet  ener aktivgruppen  sarnt  forventede  nettopengestrørnme  ved  salg  af aktivet  el-

ler aktivgruppen  efter  endt  brugstid

Nedskrivninger  tilbageføres,  når  begrundelsen  for  nedskrivningen  ikke  længere  består.

(3EIEnH0Lm
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Noter

3.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til  pålydende

værdi  med  fradrag  af nedskrivninger  til  imødegåelse  af tab.

Nedskrivninger  til  imødegåelse  af tab  opgøres  på gnindlag  af en individuel  vurdering  af de

enkelte  tilgodehavender,  når  der  på  individuelt  niveau  foreligger  en objektiv  indikation  på, at

et tilgodehavende  er værdifoninget.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  ornfatter  indestående  på bankkonti  samt  kontante  beholdninger.

Egenkapital

Nettoopskrivning  af kapitalandele,  som  måles  efter  indre  værdis  metode,  indregnes  under

egenkapitalen  i reserve  for nettoopskrivning  efter  indre  værdis  metode  i det  omfang,  den

regnskabsmæssige  værdi  overstiger  kostprisen.

Gældsforpligtelser

Kortfristede  gældsforpligtelser  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarer  til  gæl-

dens  pålydende  værdi.

C3€:1«:nHOLm
VI S K AFIE  R B ALA  N C E 16



PEnn30
Underskrifterneidette  dokument  er  juridisk  bindende.  Dokumentet  er underskrevet  via  Penneo"  srkker  digital  underskrift.

Underskrivernes  identiteter  er blevetregistereret,  og  informatjonerne  er listet  herunder.

"Med  min  underskrift  bekræfter  jeg  rndholdetog  dle  datoeridette  dokument."

Jesper  Kiilerich  Viborg

Revisor

På vegne  af: Beierholm

Serienummer:  CVR:32895468-RID:86778993

1P:212.98.xxx.xx

2 022-04-72  09:59:51  UTC NEM  ID g

Gorm  Giversen

Direktion

Serienummer.  CVR:29225311-RID:51282895

IP: 85.191xxx.xxx

2022-04-72  10:00:57UTC

NEM ID g

Kurt  Casper

Bestyrelse

Serienummer:  PID:9208-2002-2-758176192544

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-04-72  7 7:35:3 7 UTC NEM  ID g'

Carl  Johan  Bjerregaard

Bestyrelse

Serienummer.  PID:9208-2002-2-836257226058

IP: 758.248.xxx.xxx

2022-04-72  18:00:37UTC NEM  ID ga

Niels  Henrik  BehrndtzThaudal

Bestyrelse

Serienummer.  PID:9208-2002-2-097067898013

IP: 758.248.xxx.xxx

2022-04-78  19:30:43  UTC xavi  ID g

Jørn  Bruno  Lassen

Bestyrelse

Serienummer:  PID:9208-2002-2-898497298290

IP: 188.182.xx.xxx

NEM ID g2022-04-72  u:06:48  UTC

Axel  Højsleth

Bestyrelse

Serienummer.  PID:9208-2002-2-794726232169

IP: 62. €d.xxx.xxx

2022-04-74  09:57:78  UTC NEM ID g

Dette dokument  er underskrevet  digitalt  via Penneo.com.  Signeringsbeviserne  i

dokumentet  ey sikret  og valideret  ved anvendelse  af  den matematiske  hashvardi  af

det originale  dokument.  Dokumentet  er låst for ændringer  og tidsstemplet  med  et

certifikat  fra en betroet  tredjepart.  Alle kryptografiske  signeringsbeviser  er indlejret  i

denne  PDF,i tilfælde  afde  skal anvendes  til valideringifremtiden.

Sådan  kan  du  sikre,  at dokumentet  er originalt

Dette  dokumenter  beskyttet  med  etAdobe  CDS certifikat.  Nårdu  åbnerdokumentet

i Adobe  Reader, kan du se, at dokumentet  er certificeret  af Penruo  e-signature  ser-

vtce <penneo@penneo.com>.  Dette  ey din garanti  for, at indholds  af dokumentet

er uændret.

Du har mulighed  for at efkerprøve  de kryptografiske  signeringsbeviser  indle-

jret i dokumentet  ved at anvende  Penneos validator  på følgende  websted:

https://penneo.com/valtdate


