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Adm. Direktsr
TroelsOlivero
Trepilevej3
2930Klampeubore
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- I FEI,
2001

og
SteenSsrensen
Dagmarsgade
24.1nr. 100
2200 KsbenhavnN

Har pr. 3.03.2001bestemtat stifte et anpartsselskab
pn grundlagaf nedenst6ende
udkasttil
vedtegter.
Selskabets
anpartskapital
pAkr.125.000er tegnetaf stifterenadm.direktsr TroelsOlivero,
Trepilevej3,2930Klampenborgmed 95%o
af kapitalenog af SteenSsrensenmed5yoaf
anpartskapitalenog er indbetaltved overdragelseaf verdier i henholdtil vedheftet ibningsbalance.
Tegningskursener til kurs pari.
omkostningemevedrsrendestiftelsenaf selskabet,aflroldesaf selskabet.
Der tilkommerikke stifterneeller andregarantiprovisioneller andetvederlagi antedningaf
stiftelsen.
Der gelder, i henholdtil vedtegteme, indskrenkningeri anparternesomsettelighed.
Ingenanpartskal havesarlige rettighederog inden anpartshaverskal vare forpligtet til at lade sine
anparterindlssehelt eller delvis, ligesomder ikke skal tilkomme stiftere eller andie serlige
rettighederellerfordele.
Indtil selskabets
forsteordinreregeneralforsamling
er TroelsOlivero,Trepilevej3,2930
Klampenborgdirektor i selskabet,samtK.J. Revision"Stenlssecenter
53K :OOOStenlsseer revisor
i selskabet.
Somvedtegterfor selskabetforeslis nedenforangivne:
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EasyAuction ApS

$ l.
Selskabets
navner: EasyAuctionApS
Selskabetsbinavneer:
EasyAuction Worldwide
easyauction.dk
easyauction.com
easyauctionworldwide.
dk
easyauctionworldwide.
com
Detshjemsteder Trepilevej3,2930Klampenborg

$2.
selskabets
formaler at driveInternethandelaultioner,samtrelaterethandelog
industri.
SELSKABETS
KAPITAL:

$3.
selskabetsindskudskapital
er kr. 125.000,-fordelt i anparter6 kr. 50,- ellermultiplaheraf
Alle anparterskal Iydep&navn.
Indskudskapitalener fuldt indbetalt.
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Ingen anpartkan overdrages,hverkeni levendelive, gennemarv, frivilligt, gennemretsforfulgning
eller i forbindelsemed bodeling,ved separation,eller skilsmisseudenfsrst at vere tilbudt
selskabetsowige anpartshaveretil den kurs, der modsvareranpartensindre verdi. I mangelaf
enighedom den indre verdi fastsettesdenneaf selskabetsrevisor med rekurs til foreningenaf
RegistreredeRevisor
S6fremten anpartshaversnsker at alhende sineanparter,skal han give anpartshavememeddelelse
heronL som si skal inden 8 uger efter at havemodtagetden pigeldende meddelelsefra den
anpartshaver,der snsker at overdragesin anpart,afgive meddelelsetil denneorn, hvorvidt en eller
flere afde andreanpartshaveresnsker at ksbe denpigeldende anpart.
Hvis forksbsrettengoresgeldende skal den benyttesoverfor hele den tilbudte anpartspost,og
ksbesummenskalherefterberigtigessenest2 mineder fra tidspunktetfor fastansaettelse
af
ksbesummen,der igen fastseuessenest4 mAnederefter at ksbezummenaf anparternehar
erkleret, at han onskerat ksbe. De owige anpartshaverehar indbyrdesforksbsret i forhold til
deresanparter,dogjfr. ovenfor.
Sffiemt ingenarrpartshaversnskerat udnytte sin forksbret, kan anpartemeafhandestil
trediemandi en periodeaf 3 mineder efter, at der har varet fremsattilbud overfor de owige
anpartshavere.
Efter dennefrist skalreglerneom forksbsretpi ny iagttages.
Ingenanparterskalhaveserlige rettigheder.Ingenanpartshavere
skal vere forpligtettil at ladesine
anparterindlsse.
Anparterneskal ikke vere omsctningspapirer.
SELSKABETSLEDELSE:
$4.
Generalforsarrlingen
har, indenfor de af selskabetsvedtegter fastsattegrrnser, den sverste
myndighedi alle selskabetsanliggender.
Ordiner generalforsamlingaflroldeshvert Ar inden3 mAnederefter regnskabs6rets
udlsb.
Ekstraordinrergeneralforsamlingaftroldesefter direktionens,revisionenseller en ordiner
generalforsamlings
beslutning.
Ekstraordinrergeneralforsamlingskal desudenindkaldesinden 14 dage,nfu det til behandling
af et bestemtangrvetemneskriftligt forlangesaf anpartshavere,der ejer mindst I I 4 af
indskudskapitalen.
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$6.
afholdesi selskabetshjemstedskommune.
Alle generalforsamlinger
De indkaldesaf direktsren med mindst 14 dagesog hojst 4 ugersvarselved anbefaletbrev til
hver noteret anpartshaver.
finder sted,skal dagsordenog de forslag, der agtesfremsagt
Senest8 dagefur generalforsamlingen
vedkommende,irsregnskabmed
pf, generalforsamlingen
samtfor den ordinrre generalforsamlings
noteret
og samtidigfrembgges til
anpartshaver
revisionspitegningog irsberetningtilstilles enhver
pi selskabetskontor.
eftersynfor anpartshaverne

i
1

til behandlingpe den ordinreregeneralforsamlingmi
Forslagfra direkisren eller anpartshavere
2
ndneder
efter regnskabsiretsudlsb.
vrre indgivet til selskabetsenest
passerede,indforesen kort beretningi den dertil af bestyrelsen
Over det pi generalforsirmlingen
autoriseredeforhandlingsprotokol der underskrivesaf dirigenten
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$7.
Dagsordenfor den ordinere generalforsarnlingskal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Direktsrensberetningom selskabetsvirksomhedi det forlsbne ar.
til godkendelsesamtirsberetning.
3. Foreleggelseaf Arsregnskab
4. Beslutningom anvendelseaf overskudeller dekning af tab i henholdtil det godkendteregnskab.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelleforslag fra direktsren eller anpartshavere.
$8.
pi kr. 50,- 6n stemme.Stemmeretkan udsvesi
giver hvert anpartsbelob
P&generalforsamlingen
henholdtil skriftlig tuldmagt.

$e.
Alle beslutningerpi generalforsamlingen
afgoresved simpelstemmeflerhed,hvis ikke lov om
anpartsselskaber
eller nrrverende vedtaegterbestemmerandet.
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Til vedtagelseaf beslutningerom endring af vedtrgteme eller om selskabetsoplosningkreves,
at beslutningenvedtagesmed mindst 5l% sivel af de angivnestemmersom af den pA
generalforsamlingen
indskudskapital,med mindre anpartsloven
stemmeberettigede
repr@senterede
bestemmerandet.
$ 10.
Selskabetvelger I direkrsr til at forestArselskabetsdagligeledelse. Selskabethar ingenbestyrelse

$ 11.
Selskabettegnesaf direktsren.

REGNSKAB OG REVISION:
$ 12.
for eet &r ad gangenvalgt revisor.
Selskabetsregnskabrevideresaf en af generalforsamlingen
$ 13.
Selskabets
regnskabsirer 31 /8 - | /9. Forsteregnskabsar
lsber fra stiftelsenden 3. marts01 til den
August
02.
31.
$ 14.
med god regnskabsskikog under foretagelseafpibudte og
Regrukabetopgsresoverensstemmende
nodvendigeafskrivningerog henlaggelser.
Indtil selskabetsfsrste ordinere generalforsamlinger adrn direllsr Troels Olivero, Trepilevej3,
2930 Klampenborg,direktsr i selskabet,samtK.J.Revision,Stenlosecenter
53K 3660 Stenlsseer
revisor i selskabet.

Indskudskapitalen
er kr. 125.000indbetaltved overdragelse
af verdier i henholdtil vedheftet
Abningsbalance
og revisiorpitegning.

