
Vedtægter for andelsselskabet CARPOW a.m.b.a

§1. Navn og hjemsted

§1.1. Andelsselskabets navn er “CARPOW a.m.b.a” (”CARPOW”).

§1.2. CARPOW har hjemsted i Københavns kommune.

§2. CARPOW’s formål

§2.1. CARPOW’s formål er;

§2.1.1. at fremme omstillingen til et mere bæredygtigt samfund, primært med
fokus på transport- og energisektoren, og

§2.1.2. at beskæftige sig med udvikling, administration, produktion, salg og
support af infrastruktur til opladning af eldrevne transportmidler.

§3. Organisationsform

§3.1. CARPOW er organiseret som et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a).

§4. Andelshavere

§4.1. Andelshavere (”Andelshaver”) i CARPOW kan være en juridisk person, en
forening, boligselskabers afdelinger med separat P-nummer registreret ved
Erhvervsstyrelsen som har en eller flere lade-stationer til elmotorkøretøjer
(”El-køretøj”) koblet til Andelsselskabets netværk. Privatpersoner kan ikke være
Andelshavere.

§4.2. For at blive Andelshaver skal man:

§4.2.1. Acceptere CARPOW’s til en hver tid gældende betingelser og prislister for
installation og brug af CARPOW, som altid er at finde i den gældende
version på CARPOW’s hjemmeside, samt

§4.2.2. underskrive en optagelsesblanket, som skal godkendes af bestyrelsen.
Man bliver først Andelshaver på det tidspunkt, hvor bestyrelsen har



godkendt optagelsesanmodningen, hvilket først kan ske, når man har en
lader koblet endeligt op på CARPOW’s platform.

§4.3. Hvis en eller flere ladere ejes eller drives af flere i fællesskab, tilkommer der
alene de pågældende ét samlet medlemskab. Ved et fælles ejerskab skal de
pågældende straks og på bestyrelsens forespørgsel oplyse hvem af disse, der
tegner fællesskabet, og hvem der er berettiget til at udøve medlemskabet,
herunder udøve stemmeret og modtage overskudsdeling.

§4.4. Hvis en Andelshaver på et tidspunkt ikke længere opfylder betingelserne for at
være Andelshaver i CARPOW, anses den pågældende Andelshaver for at være
udtrådt med virkning fra den dato, betingelserne ikke længere er opfyldt.

§4.5. Enhver der optages som Andelshaver modtager en kopi af vedtægterne.

§4.6. Bestyrelsen fører en fortegnelse over alle Andelshavere.

§5. Overskudsdeling

§5.1. Andelshaverne modtager overskudsdeling i forhold til deres respektive
omsætning via CARPOW’s platform. Fordelingen af overskuddet opgøres af
CARPOW’s revisor ud fra medlemmernes forbrugsregnskaber og godkendes
hvert år af den ordinære generalforsamling med simpelt flertal efter indstilling fra
bestyrelsen. Fordeling af overskuddet sker på baggrund af det senest afsluttede
regnskabsår og udbetaling af overskud til Andelshaverne fastsættes ud fra
størrelsen på Andelshaverens bidrag fra offentligt tilgængelige ladere til
CARPOW’s omsætning det seneste regnskabsår. En Andelshaver kan alene få
andel i overskuddet, såfremt Andelshaveren det pågældende år (i) har en eller
flere af sine Ladere offentligt tilgængelige og (ii) har haft alle sine Ladere tilknyttet
CARPOW’s platform.

§6. Pligt til at levere via CARPOW

§6.1. Andelshaverne er forpligtede til at sikre, at alt el Andelshaverne formidler i forhold
El-køretøjer, herunder afregning for opladning, sker via CARPOW’s platform.

§6.2. Såfremt CARPOW har begrundet formodning om, at en Andelshaver misligholder
eller har misligholdt pligten til at levere, jfr. § 7.1, kan CARPOW’s bestyrelse
pålægge Andelshaveren skriftligt at erklære eller dokumentere, at
leveringspligten er overholdt. Såfremt Andelshaveren ikke afgiver en sådan
erklæring eller fremsender den fornødne dokumentation, vil dette udgøre



misligholdelse, hvorved bestyrelsen kan pålægge Andelshaveren en eller flere af
de i § 15 nævnte sanktioner.

§7. Stemmeret

§7.1. Hver Andelshaver har én stemme.

§8. Hæftelse

§8.1. Andelshaverne hæfter kun med deres indskud.

§9. Kapitalforhold og lån

§9.1. Bestyrelsen skal påse, at CARPOW’s kapitalberedskab til en hver tid forsvarligt.

§9.2. CARPOW kan optage lån, herunder for at sikre, at CARPOW’s kapitalberedskab
er forsvarligt.

§9.3. CARPOW kan også give sikkerhed i CARPOWS aktiver, men kun hvis det sker
for finansiering af CARPOW’s virksomhed.

§10. Generalforsamlingen

§10.1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle CARPOW’s anliggender
inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

§10.2. CARPOW’s generalforsamling skal afholdes i CARPOW’s hjemstedskommune,
eller på sådant andet sted, som måtte blive vedtaget af samtlige Andelshavere.

§10.3. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst
4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt Andelshaver.

§10.4. Forslag fra Andelshaverne til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt
indgives til bestyrelsen i tilstrækkelig god tid, således at emnet kan optages på
dagsordenen.

§10.5. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest fem måneder efter
regnskabsårets afslutning, med følgende dagsorden;

§10.5.1. Valg af dirigent.

§10.5.2. Bestyrelsens beretning.



§10.5.3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt
godkendelse af årsregnskabet.

§10.5.4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
det godkendte årsregnskab.

§10.5.5. Forelæggelse af budget til godkendelse.

§10.5.6. Valg til bestyrelsen.

§10.5.7. Eventuelt valg af revisor.

§10.5.8. Eventuelt.

§10.5.9. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest to uger efter (i) at
mindst tre Andelshavere, eller (ii) et flertal af bestyrelsens medlemmer har
meddelt bestyrelsen på skrift, at de ønsker en ekstraordinær
generalforsamling indkaldt. Meddelelsen skal indeholde de punkter som
de pågældende ønsker på dagsordenen på den ekstraordinære
generalforsamling.

§10.6. Enhver Andelshaver kan give fuldmagt til en anden Andelshaver. Fuldmagten
skal være skriftlig og dateret og kan alene være gældende for en
generalforsamling.

§10.7. Beslutninger

§10.7.1. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal medmindre
andet følger af vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed skal forslaget
anses for forkastet.

§10.7.2. Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer for ændringen.

§11. Bestyrelsen

§11.1. Bestyrelsen består af fra tre til 10 medlemmer, der vælges af Andelshaverne.

§11.2. Ved valg til bestyrelsen indstilles pågældende person for et år ad gangen.



§11.3. Bestyrelsen vælger efter hver ordinær generalforsamling én formand og én
næstformænd. I tilfælde af stemmelighed ved et sådant valg, sker valget ved
lodtrækning.

§11.4. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af CARPOW’s anliggender.

§11.5. Bestyrelsen holder møde på foranledning af et medlem af bestyrelsen, en
direktør eller en eventuel revisor.

§11.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dennes medlemmer er
til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal medmindre andet følger
af vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed skal formandens stemme være
udslagsgivende.

§11.7. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden.

§11.8. Bestyrelsen tager stilling til den af direktionen forelagte årsrapport og indstiller
årsrapporten til vedtagelse på den ordinære generalforsamling.

§11.9. Bestyrelsens medlemmer modtager ikke honorar for deres arbejde, medmindre
dette er godkendt af generalforsamlingen på en ordinær generalforsamling.

§11.10. Bestyrelsen fastsætter priser og afgifter for Andelshavernes brug af CARPOW’s
platform.

§12. Direktion

§12.1. Bestyrelsen ansætter en direktion og udpeger en administrerende direktør.

§12.2. Direktionen forestår den daglige ledelse af CARPOW. Bestyrelsen kan fastsætte
en forretningsorden for direktionen.

§13. Tegningsregel

§13.1. CARPOW tegnes af enten;

§13.1.1. af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør,

§13.1.2. af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, eller

§13.1.3. af fem bestyrelsesmedlemmer i forening,

§13.2. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.



§14. Sanktioner

§14.1. Hvis en Andelshaver ikke overholder CARPOW’s vedtægter eller hvis en
Andelshaver modarbejder CARPOW’s formål eller påfører CARPOW negativ
omtale kan bestyrelsen ekskludere Andelshaveren af CARPOW.

§14.2. Ved misligholdelse af leveringspligten, jfr. § 7, kan bestyrelsen afkræve den
pågældende Andelshaver en bod på 50% af det overskud den pågældende
Andelshaver ellers skulle have modtaget. En sådan bod tilfalder CARPOW.

§14.3. Såfremt en Andelshaver overtræder § 15.1 eller idømmes en bod, er CARPOW
tillige berettiget til, udover eksklusion/bod, at kræve erstatning af den
pågældende Andelshaver.

§15. Revision og regnskab

§15.1. CARPOW’s årsrapporter revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af
generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§15.2. Regnskabsåret er kalenderåret.

§15.3. Årsrapporten skal give et retvisende billede af CARPOW’s aktiver og passiver,
dets finansielle stilling samt resultatet og skal udarbejdes i overensstemmelse
med den til enhver tid gældende lovgivning.

§16. Meddelelser

§16.1. CARPOW kan give alle meddelelser til Andelshaverne ved elektronisk post,
ligesom dokumenter, herunder årsrapport samt indkaldelse til generalforsamling,
kan fremlægges eller sendes elektronisk.

§16.2. Andelshaverne skal selv sikre, at CARPOW er i besiddelse af Andelshaverens
korrekte adresse og elektroniske postadresse, og den enkelte Andelshaver skal
skriftlig meddelelse bestyrelsen, såfremt der sker ændringer i Andelshaverens
adresse eller elektroniske postadresse. Er oplysningerne mangelfulde, har
bestyrelsen ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at give meddelelse
herom til Andelshaveren.

§17. Opløsning



§17.1. En beslutning om opløsning af CARPOW er kun gyldig, hvis (i) mindst 2/3 af
Andelshaverne er repræsenterede (herunder ved fuldmagt) på
generalforsamlingen, samt (ii) at 2/3 af de på generalforsamlingen
repræsenterede Andelshavere stemmer for.

§17.2. Hvis der på en generalforsamling efter § 18.1 ikke er repræsenteret mindst 2/3 af
Andelshaverne, men 2/3 af de faktisk repræsenterede Andelshavere har stemt
for forslaget, indkaldes tidligst 14 dage og senest fire uger derefter til en ny
generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer
uden hensyn til antallet af repræsenterede Andelshavere.

§18. Tvister

§18.1. Enhver tvist mellem CARPOW og Andelshaverne som ikke kan løses i
mindelighed og som måtte opstå i forbindelse med disse vedtægter, skal afgøres
ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet
vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

Vedtægterne er vedtaget af generalforsamlingen den 10. Oktober 2020.
Ændret på generalforsamling 27. maj 2021 - § 2.3.1 og § 3.2 fjernet samt ændret § 5.1.


