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KORREKTION

af oplysninger i selskabets finanskalender
for regnskabsåret 2016
CVR-nr. 25 36 21 95
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I selskabets finanskalender for regnskabsåret 2016
har selskabet oplyst, at selskabet forventer at
offentliggøre selskabets årsrapport for 2016 den 6.
april 2017, og at selskabet samtidig hermed planlægger at indkalde til ordinær generalforsamling.
Selskabets bestyrelse har i dag besluttet at ændre
herpå, således at selskabet i stedet forventer at
offentliggøre selskabets årsrapport for 2016 den
27. februar 2017, og at indkalde til ordinær generalforsamling den 28. februar 2017 til afholdelse 4 uger
senere den 28. marts 2017.

Forslag fra aktionærenes side skal, for at komme til
behandling på den ordinære generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017, være bestyrelsen i hænde
senest 6 uger før generalforsamlingen. Det vil sige
tirsdag den 14. februar 2017.

På bestyrelsens vegne
Torben Frigaard Rasmussen, Bestyrelsesformand
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Bestyrelsen
esoft systems a/s bestyrelse består af:
Torben Frigaard Rasmussen, Bestyrelsesformand
Michael Vinther
René Dines Hermand
Bestyrelsesbeslutninger
Der er ikke i perioden truffet principielle beslutninger
bortset fra de meddelelser, som allerede er udsendt
via First North.
Selskabets aktiebesiddelser i virksomheden
esoft systems a/s ejer ingen aktier i selskabet.
Bestyrelsen og direktionen – direkte og indirekte
aktiebesiddelser i selskabet 			
René Dines Hermand, CEO 2.500.000 stk.
Selskabet har i gennemsnit haft ca. 280 aktionærer i
perioden.						

Næste regnskabsmeddelelse
Næste regnskabsmeddelelse vil blive offentliggjort
den 28. februar 2017

Certified Adviser og dennes medarbejderes
direkte og indirekte aktiebesiddelser i selskabet
Certified Adviser har ingen aktier i selskabet.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til:
René Dines Hermand, Chief Executive Officer
tel: +45 20 300 406
eller
Torben Frigaard Rasmussen, Bestyrelsesformand
tel. +45 26 16 33 90
Adresse: 					
esoft systems a/s 				
Skibhusvej 52C 					
5000 Odense C 					
www.esoftsystems.com		

Om esoft systems a/s:
esoft systems a/s udvikler intelligente løsninger
specielt rettet mod ejendomsmæglere og øvrige
med brug for billedredigering og produktion af visuelle præsentationer af en høj volumen. Vores
globale samarbejdspartnere inkluderer individuelle ejendomsmæglerkæder og virksomheder, der
håndterer fotografering for ejendomsmæglere. Vi
servicerer også andre virksomheder, der drager
fordel af vores evne til at levere et stort antal kommercielle billeder og præsentationer. Vi udvikler
kontinuerligt nye produkter for at kunne give vores
samarbejdspartnere en konkurrencemæssig fordel
og undersøger altid muligheder for at forbedre eksisterende produkter.
Læs mere på www.esoftsystems.com

Certified Adviser: 					
Martin Niclasen						
Ernst & Young P/S 				
Osvald Helmuths Vej 4				
2000 Frederiksberg 				
www.ey.com
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