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20.4.2021 19:48:06 CEST | Mdundo.com A/S | Indkald. til ekstr. general forsamling

Bestyrelsen i Mdundo.com indstiller, at de to stærke profiler Kris Senanu og Joseph Hundah vælges som

bestyrelsesmedlemmer. Begge kandidater kommer med stor erfaring og netværk inden for tele-sektoren på tværs af Afrika,

hvilket er essentielt for eksekveringen af Selskabets partnerskabsstrategi med ledende teleselskaber i nøglemarkederne.

Selskabsmeddelelse nr. 4-2021

Bestyrelsesformand Jesper Drescher udtaler "Joseph Hundah kommer bl.a. med erfaring som CEO for medie-afdelingen af

Teleselskabet Econet Global Group på tværs af 28 lande i Afrika syd for Sahara samt som Managing Director for Multichoice

Nigeria, mens Kris Senanu både har erfaring som Managing Director i Telkom Kenya og som medstifter af Access Kenya,

som var det første ICT selskab noteret på Nairobi Securities Exchange, inden selskabet blev opkøbt og afnoteret. Vi

vurderer, at begge profiler vil styrke bestyrelsen og bidrage signifikant til Selskabets vækstrejse”.

Mdundo.com A/S indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 12. maj 2021 kl. 10:00 hos

Matrikel1, Højbro Plads 10, København K

Pga. COVID-19 situationen opfordres alle aktionærer til IKKE at møde op til generalforsamlingen. På grund af

denne situation opfordres aktionærerne til at brevstemme på forhånd eller afgive fuldmagt.

Dagsorden for generalforsamligen i henhold til vedtægterne er: 

1. Valg af to nye bestyrelsesmedlemmer

På den ordinære generalforsamling gjorde bestyrelsen opmærksom på, at man forventer at foreslå en erstatning for Martin

Nielsen i bestyrelsen inden næste generalforsamling, så Martin fremadrettet kan fokusere på jobbet som CEO. Bestyrelsen

indstiller nu, at Mr. Kris Senanu og Mr. Joseph Hundah vælges som ordinære bestyrelsesmedlemmer i Mdundo.com A/S og at

Martin Nielsen samtidig træder ud af bestyrelsen for at fokusere på CEO jobbet i Mdundo.com A/S. 

Yderligere oplysninger
 

Senest tirsdag den 20. april 2021 offentliggøres følgende oplysninger på selskabets hjemmeside www.mdundo.com/investor

: 1) Indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) de dokumenter, der skal

fremlægges på generalforsamlingen 4) dagsordenen for generalforsamlingen samt de fuldstændige forslag og 5) formularer

til stemmeafgivelse ved fuldmagt og brev.

Kontakter

Jesper Vesten Drescher, Bestyrelsesformand/Chairman of the board, +4523229900, ir@mdundo.com

Om Mdundo.com A/S

Mdundo er en ledende musiktjeneste i Afrika med millioner af brugere som streamer og downloader via vores hjemmeside

og app hver eneste måned. Vores ambition er at give Afrikas millioner af internetabonnementer nem adgang til musik samt

bidrage til struktur, legalitet og omsætning til musikindustrien. Mere: https://mdundo.com/
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Vedhæftninger

Download selskabsmeddelelse.pdf

https://via.ritzau.dk/ir-files/13560034/3728/4361/Download%20selskabsmeddelelse.pdf

