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Forløb af ordinær generalforsamling den 29. oktober 2012 
 
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten og resultatdisponeringen, meddelte decharge til 
bestyrelse og direktion, valgte de opstillede bestyrelseskandidater og vedtog de af bestyrelsen 
stillede forslag  
 
Rovsing afholdt i dag ordinær generalforsamling. 
  
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2011/12 samt resultatdisponeringen.  
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:  
 
Christian Hvidt 
Søren Anker Rasmussen 
 
Følgende blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen:  
 
Johannes Rovsing 
Greg Sims 
Pieter van Duijn 
 
Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Greg Sims som formand. 
 
PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selska-
bets eksterne revisor. 
 
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at ændre selskabets vedtægter, herunder 
 

 ændring af selskabets navn til SSBV-Rovsing A/S  
 nedsættelse af aktiekapitalen med  nominelt kr.  29.408.036,40 til dækning af tab ved 

nedskrivning af den nominelle stykstørrelse på Selskabets aktier fra 0,50 kr. til 0,05 kr. 
  bemyndigelser til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen ved kontant indbetaling, 

ved konvertering af gæld eller ved apportindskud.  
 
Generalforsamlingsprotokollatet, inklusiv afstemningsresultaterne vil blive offentliggjort på 
selskabets hjemmeside www.rovsing.dk senest den 12. november 2012. 
 
Selskabets aktiekapital udgør efter gennemførelsen af kapitalnedsættelsen nominelt kr. 
3.267.559,60 fordelt på 65.351.192 aktier á nominelt kr. 0,05. 
 
Ændringer af aktiekapitalen samt navneændringen forventes registreret i Erhvervsstyrelsen 
senest den 30. oktober 2012. 
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Om SSBV-Rovsing 
 
SSBV-Rovsing A/S leverer produkter, løsninger, software og tilknyttede services primært til 
rumfartsindustrien.  
 
Selskabets hovedaktiviteter er: 

 Leverance af et næsten komplet spektrum af produkter samt løsninger opbygget af 
standard produkter til test af satellitter. Disse produkter og løsninger anvendes til 
elektrisk- og funktionel test af satellitter, satellit delsystemer samt moduler, der 
indbygges i satellitter. 

 Leverance af softwareløsninger, herunder kritisk software. 

 Uafhængig verificering og validering (ISVV) af kritiske software systemer (f. eks. kritisk 
software udviklet af tredjepart til satellitter og rumtransportsystemer). 

 Udvikling af højpålidelige og nøjagtige navigationssoftware produkter. 

 Lokal ingeniørbistand inden for kvalitetssikring, konfigurationskontrol, software 
udvikling samt software validering. 
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Yderligere oplysninger 
 
Søren A. Rasmussen, adm. direktør 
Telefon (+45) 40 30 54 50 
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