Valgregulativ vedrørende forbrugervalgte medlemmer til bestyrelsen for
Radius Elnet A/S
Formål
Valgregulativet beskriver procedure og regler for gennemførelse af valg af forbrugervalgte medlemmer til bestyrelsen for
Radius Elnet A/S (forbrugerrepræsentanter) i henhold til elforsyningslovens § 40.
Hvornår
Valg af forbrugerrepræsentanter til Radius Elnet A/S' bestyrelse gennemføres hvert 4. år forud for den ordinære generalforsamling, således at den samlede bestyrelse konstituerer sig
umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling.
Valgperiode
Forbrugerrepræsentanter vælges for en periode på 4 år. Genvalg kan finde sted.
Valgret
Stemmeberettigede til valg af forbrugerrepræsentanter til Radius Elnet A/S' bestyrelse er enhver forbruger i Radius Elnet
A/S' forsyningsområde, der i den offentliggjorte afstemningsperiode er registreret som kunde på en installation (leveringssted
med selvstændigt aftage-nummer). Der kan afgives én stemme pr. aftagenummer.
Valgbar
Valgbar som forbrugerrepræsentanter til Radius Elnet A/S' bestyrelse er enhver forbruger, der har valgret eller tilhører en
valgbar persons husstand, eller – for det tilfælde, at forbrugeren er en virksomhed, institution eller lignende – en ansat heri,
som er udpeget af dens tegningsberettigede. Valgbare personer skal være myndige og må ikke være under værgemål eller
samværgemål. Valgbare personer må endvidere ikke direkte
eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af en elproduktions- eller elhandelsvirksomhed, der er koncern-forbundet med
Radius Elnet A/S.
Valgprocedure
Valg af forbrugerrepræsentanter til Radius Elnet A/S' bestyrelse igangsættes ved offentliggørelse minimum 2 måneder før
valgets afslutning. Offentliggørelse sker via massekommunikation (dagblade mv.) i Radius Elnet A/S' forsyningsområde samt
på www.radiuselnet.dk. Offentliggørelsen beskriver valgproceduren og opfordrer kandidater til at opstille. Kandidater skal –
inden for en periode på minimum 2 uger – meddele deres
kandidatur. Dette gøres skriftligt via hjemmesiden radiuselnet.dk med fremsendelse af et kort CV for kandidaten.
Kandidatliste offentliggøres herefter via massekommunikation i
Radius Elnet A/S' forsyningsområde samt på
www.radiuselnet.dk. Det korte CV præsenteres ligeledes på
radiuselnet.dk. Kandidatens placering på kandidatlisten afgøres ved lodtrækning.
Afstemning til valget foregår elektronisk.
Elektronisk afstemning
Den elektroniske afstemningsprocedure beskrives nærmere på
www.radiuselnet.dk.
Der kan stemmes i en periode på minimum 3 uger regnet fra
den offentliggjorte dato for afstemningens start. Såfremt der
opstår problemer med den elektroniske afstemning, kan der
rettes telefonisk kontakt til Radius Elnet A/S.
Stemmeoptælling og valgresultatliste
Stemmeoptælling af de elektroniske stemmer foretages af den
statsautoriserede revisor, jf. ovenfor. Ved stemmeoptælling
sikres det, at der kun er én stemme pr. aftagenummer. For

hvert aftagenummer kan der kun stemmes på én kandidat. Såfremt der afgives flere stemmer pr. aftagenummer, er det den
sidst afgivne stemme, som er gyldig.
De op til 10 kandidater, der ved optælling har opnået flest
stemmer, opføres på en valgresultatliste, hvor rækkefølgen afgøres af de opnåede stemmer. Ved stemmelighed foretages
lodtrækning. Valgresultatlisten er gældende indtil næste valg
og offentliggøres via massekommunikation i Radius Elnet A/S'
forsyningsområde samt på www.radiuselnet.dk. Derudover offentliggøres det samlede valgresultat på www.radiuselnet.dk.
De 3 højest placerede på valgresultatlisten indtræder i Radius
Elnet A/S' bestyrelse snarest efter valgets afholdelse, typisk i
forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling.
Udtræden
Valgte forbrugerrepræsentanter kan slettes på valgresultatlisten efter eget ønske og skal slettes, såfremt vedkommende
ikke længere er valgbar.
Hvis et bestyrelsesmedlem slettes af valgresultatlisten, udtræder vedkommende samtidigt af bestyrelsen og den nu højest
placerede på listen, der ikke i forvejen er bestyrelsesmedlem,
indtræder i bestyrelsen.
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Godkendelse
Valgregulativet er godkendt af bestyrelsen for Radius Elnet
A/S den 9. november 2018
Ændringer skal godkendes af bestyrelsen for Radius Elnet
A/S.

