ADVOKATFIRMAET MALLING & HANSEN DAMM

05-13374 / 1. juli 2016

STIFTELSESDOKUMENT
FOR
KALAALLIT AIRPORTS A/S

Stiftelse
Undertegnede Grønlands Selvstyre ved Naalakkersuisut, Imaneq 4, 3900 Nuuk har
dags dato besluttet at stifte aktieselskabet KALAALLIT AIRPORTS A/S på grundlag
af vedhæftede vedtægter.
Selskabets aktiekapital er nominelt kr. 200.000.000 skriver kroner tohundredemillioner 00/100, og fordelt i aktier á kr. 1.000,00, eller multipla heraf.
Grønlands Selvstyre ved Naalakkersuisut tegner selskabets aktiekapital nominelt kr.
kr. 200.000.000 til kurs pari. Tegning sker uden forbehold. Tegningen accepteres
af Grønlands Selvstyre ved Naalakkersuisut som stifter.

Selskabets aktiekapital nominelt kr. 200.000.000 tegnes og berigtiges kontant.
Indbetaling af aktierne skal ske senest den 1. juli 2016.
Den samlede tegnede aktiekapital nominelt kr. kr. 200.000.000 til kurs pari er således tegnet fuldt ud.
Projekt og projektomkostninger
Grønlands Selvstyre er i gang med at undersøge fysiske forhold vedrørende anlæggelse af nye lufthavne i bl.a. Ilulissat og Nuuk, herunder mulig placering af landingsbanerne og jordbundsforhold. Disse tekniske undersøgelser vil i relevant omfang blive fortsat i regi af Grønlands Selvstyre, indtil det nye selskab efter aftale
mellem parterne helt eller delvis overtager dette arbejde. Resultaterne af de hidtil
gennemførte og kommende undersøgelser vil uden særskilt betaling blive delt fuldt
ud mellem selskabet og Grønlands Selvstyre.
Låneoptagelse mv.
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taler om inddragelse af andre ejere i selskabet. Selskabet kan optage lån til finansiering af projektering og opførelse af de nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq samt projektering og opførelse af tilhørende infrastruktur.
Selskabet kan derudover undersøge mulighederne for at inddrage private investorer
i selskabet.
Aktieselskabet kan efter godkendelse af generalforsamlingen indgå i partnerskaber
med private aktører, såfremt dette af bestyrelsen vurderes at kunne fremme anlægsarbejderne eller sikre en bedre projektmæssig totaløkonomi.
Omkostninger
Omkostningerne ved stiftelsen af selskabet afholdes af selskabet. Omkostningerne
anslås at udgøre ca. kr. 50.000.
I øvrigt
Konstituerende generalforsamling afholdes i umiddelbar tidsmæssig forlængelse af
nærværende stiftelsesdokuments underskrivelse. Indkaldelse har jf. Aktieselskabslovens § 9, således ikke fundet sted.
Stifter og aktietegner har bemyndiget advokat Poul Knudsen til at foretage anmeldelse af selskabets stiftelse overfor Erhvervsstyrelsen, ligesom advokat Poul Knudsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser til anmeldelsesblanket, generalforsamlingsprotokollat, stiftelsesdokument og vedtægter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve af hensyn til registreringen.
Således besluttet.

Nuuk den 1. juli 2016
For Grønlands Selvstyre ved Naalakkersuisut

_______________________
Randi Vestergaard Evaldsen
Naalakkersuisut Siulittaasuannut tullersorti siulleq
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