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København, 8. juli 2019

Ekstraordinær generalforsamling ifm. valg af bestyrelsesmedlemmer
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 2019 i Hypefactors A/S, den 24. juli 2019, kl.
16. Ekstraordinær Generalforsamlingen afholdes på Selskabets adresse: Kronprinsessegade 8B,
1306, København K
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Uddybning af dagsordenen:
Ad. punkt 1. Valg af dirigent
Generalforsamlingen foreslår David Pansbo som dirigent.
Ad 2: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Med henblik på at styrke bestyrelsens internationale og finansielle kompetencer foreslås det at
Pierre-André Montjovet (Deputy CEO, Head of Advisory M&A i Banque Profil De Gaston
SA), Martin Michael Hansen (CEO og partner i Umwelt A/S) og Casper Janns (CEO i
Hypefactors A/S) vælges til bestyrelsen. Det foreslås at Pierre-André Montjovet bliver ny
formand. De opstillede kandidaters baggrund og ledelseshverv er beskrevet.
på hypefactors.com/investor. Chandra Mostov, Jonas Hemmingsen og Jan Werner, der fortsat
vil være selskabets næststørste aktionær, fratræder samtidig.
Adgang
For at kunne møde på selskabets ekstraordinære eneralforsamling skal aktionærerne senest
mandag den 15. juli. 2019 kl 23.59 have anmodet om deltagelse hos Hypefactors A/S.
Tilmelding sker ved at sende en tilmelding til investor@hypefactors.com med aktionærnavn.
Stemmesedler
Stemmesedler udleveres på generalforsamlingen.
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Fuldmagt
En aktionær har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis vedkommende er forhindret i at deltage.
Fuldmagter kan fremsendes via e-mail til investor@hypefactors.com. Underskrevne fuldmagter
skal være modtaget senest fredag den 19. juli 2019.
Brevstemmer
Brevstemmer kan afgives skriftligt ved brug af en brevstemmeblanket, som kan rekvireres hos
Hypefactors via e-mail til investor@hypefactors.com. Den udfyldte og underskrevne blanket
skal fremsendes til Hypefactors på investor@hypefactors.com. Brevstemmer skal være
modtaget senest fredag den 19. juli 2019. En brevstemme, som er modtaget af selskabet kan
ikke tilbagekaldes.

Om Hypefactors A/S
Hypefactors er media tech, der hjælper virksomheder med at forløse det forretningsmæssige potentiale i
kommunikation og medieomtale. Hypefactors tilbyder kommunikationsspecialister en integreret
platform indeholdende værktøjer der kan effektivisere arbejdsprocesserne og facts, der kan
dokumentere resultaterne. Inkl. national og international medieovervågning, automatisk
medierapportering, økonomisk værdisætning af medieomtaler, KPI-sektion m.v. Selskabet er noteret
på Nasdaq First North Denmark.
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