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Om DFDS 
DFDS leverer færge- og trans-
port services i og omkring 
Europa og har en årlig omsæt-

ning på DKK 20 mia. 
 
For over 10.000 fragtkunder 

leverer vi høj pålidelighed via 
vores færge- og havneterminal 
services samt vores transport- 

og logistikløsninger.  
 
For millioner af passagerer til-

byder vi sikker transport på 
korte færgeruter og ruter med 
overnatning.  

 
Vi har 10.000 medarbejdere 
fordelt på skibe, terminaler, 

logistikcentre og kontorer i 
mere end 20 lande. DFDS blev 
grundlagt i 1866, har hoved-

kontor i København og er no-
teret på Nasdaq Copenhagen. 

SELSKABSMEDDELELSE 

 

DFDS A/S – FORLØB AF ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING 23. MARTS 
2022 
 
 
 
 
DFDS A/S afholdt tidligere i dag selskabets ordinære generalforsamling. 
 
Årsrapporten for 2021 blev godkendt og decharge besluttet for direktion og 
bestyrelse. 
 
Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud blev godkendt, herunder en beslut-
ning om at betale et udbytte på DKK 4,00 pr. aktie. Det er endvidere bestyrelsens 
hensigt at betale et ekstraordinært udbytte på DKK 4,00 pr. aktie i august 2022 i 
henhold til bemyndigelse tidligere vedtaget af generalforsamlingen. 
 
Vederlagsrapporten for 2021 blev vedtaget. 
 
Bestyrelsesmedlem/-formand Claus V. Hemmingsen, Direktør Klaus Nyborg, Team 
Leader Jill Lauritzen Melby, Executive Vice President og CFO Anders Götzsche samt 
Direktør Dirk Reich blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.  
 
Minna Aila, Senior Vice President, Neste Corporation, blev valgt til bestyrelsen, hvor 
hun erstatter Marianne Dahl, Managing Director & Partner, der ikke genopstillede. 
 
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt 
som revisor. 
 
Bestyrelsens forslag blev alle vedtaget, som foreslået i indkaldelsen: 
 
• Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2022 
• Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier. 

 
På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Claus V. Hem-
mingsen valgt som formand og Klaus Nyborg blev valgt som næstformand. 
 
Der fremkom ikke andre væsentlige oplysninger på generalforsamlingen. 
 
 
 


