
Rana Gruber AS 

Innkalling til ordinær generalforsamling Notice of ordinary general meeting 

Det innkalles herved til ordinær 

generalforsamling i Rana Gruber AS, org. nr. 

953 049 724 ("Selskapet"), den 18. mars 2021 

kl. 18:00.  

Notice is hereby given that an ordinary general 
meeting of Rana Gruber AS, company 
registration no. 953 049 724 (the "Company"), will 
be held on 18 March 2021 at 6:00 pm.  

Generalforsamlingen avholdes elektronisk via 

Lumi, og for å delta virtuelt kan dere klikke på 

følgende: https://web.lumiagm.com/137960580. 

Referanse- og PIN-kode finnes på 

Investortjenester (www.vps.no) eller på 

fullmakts- og forhåndsskjemaet sendt via post. 

The general meeting will be held electronically 
through Lumi.  For virtual participation, please use 
this link: https://web.lumiagm.com/137960580. 
Reference and PIN codes are availble on 
Investortjenester at (www.vps.no) or on the proxy 
and advance voting form sent through mail. 

Aksjonærer kan også forhåndsstemme eller gi 

fullmakt innen 17. mars 2021 kl. 16:00, se 

Vedlegg 1 til denne innkallingen og mer 

informasjon på Selskapets hjemmeside. 

Shareholders may vote in advance or give proxy by 
17 March 2021 at 4:00 pm, please see Appendix 1 
to this notice and further information on the 
Company's website. 

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder 
vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering 
av fremmøtte aksjonærer og fullmakter. 

The chairperson or a person appointed by the 
chairperson will open the general meeting and 
perform registration of the shareholders in 
attendance and the powers of attorney. 

Dagsorden: Agenda: 

1. Valg av møteleder og en person til å
medundertegne protokollen

1. Election of a chairperson and a person to
co-sign the minutes

2. Godkjennelse av innkallingen og 
dagsorden

2. Approval of the notice and the agenda

3. Selskapspresentasjon 3. Company presentation

4. Godkjennelse av årsregnskap og styrets
årsberetning for regnskapsåret 2020,
herunder styrets disponering av årets
resultat

4. Approval of the annual accounts and
annual report for the fiscal year 2020,
including allocation of the result of the
year

The Company's annual accounts, annual report 
and the auditor's report for the fiscal year 2020 are 
available at the Company's websites. 

Selskapets årsregnskap, årsberetning og revisors 
beretning for regnskapsåret 2020 er 
tilgjengelig på Selskapets hjemmesider.  

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 
følgende vedtak: 

The board of directors proposes that the general 
meeting passes the following resolution: 

"Selskapets årsregnskap og årsberetning 
for regnskapsåret 2020, herunder styrets 
forlag til disponering av årets resultat, 
godkjennes." 

"The Company's annual accounts and 
annual report for the fiscal year 2020, 
including the proposal of the board of 
directors for the allocation of the result of the 
year, are approved." 

5. Fullmakt til styret for å fastsette utbytte
kvartalsvis

5. Authorisation to the board of directors to
determine quarterly dividends

Styret foreslår å utdele utbytte løpende gjennom 
året, fortrinnsvis hvert kvartal, på bakgrunn av det 
godkjente årsregnskapet for 2020 og hva som 

The board of directors proposes to distribute 
dividends throughout the year, preferably each 
quarter, based on the approved annual accounts 
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styret til enhver tid finner forsvarlig ut fra 
Selskapets finansielle situasjon.  

for 2020 and what the board of directors finds 
justifiable in light of the Company's financial 
situation.  

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen gir 
styret fullmakt til å fastsette utbytte løpende 
gjennom følgende vedtak: 

The board of directors therefore proposes that the 
general meeting  authorises the board of directors 
to determine dividends throughout the year through 
the following resolution: 

"Selskapets styre gis fullmakt til å fastsette 
utbytte løpende basert på det godkjente 
årsregnskapet for 2020. Fullmakten gjelder 
frem til ordinær generalforsamling 2022. 
Fullmakten kan ikke benyttes av styret før 
den er registrert i Foretaksregisteret." 

"The board of directors of the Company is 
authorised to determine dividends 
throughout the year based on the approved 
annual accounts for 2020. The authorisation 
is valid until the ordinary general meeting in 
2022. The authorisation may not be used by 
the board of directors before it is registered 
in the Norwegian Register of Business 
Enterprises."  

6. Fastsettelse av honorar til styrets
medlemmer

6. Determination of remuneration to the
members of the board of directors

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner 
følgende honorarer til styrets medlemmer for 
perioden fra den ordinære generalforsamlingen 
avholdt i 2020:  

The board of directors proposes that the general 
meeting approves the following remuneration to the 
board of directors for the period from the ordinary 
general meeting held in 2020: 

- Styrets leder skal motta NOK 150 000, - The chairperson shall receive NOK
150,000,

- Øvrige styremedlemmer skal motta NOK
60 000,

- Other board members shall receive NOK
60,000,

- Varamedlemmer skal motta NOK 7 000 for
hvert gjennomførte møte.

- Deputy members shall receive NOK 7,000
for each completed meeting.

7. Fastsettelse av honorar til revisor 7. Determination of remuneration to the
auditor

Selskapets revisor har beregnet et honorar for 
2020 på NOK  959 000, hvorav NOK 560 742 
relaterer seg til lovpålagt revisjon og resten 
relaterer seg til andre tjenester. Styret har ingen 
bemerkninger til honorarkravet. 

The Company's auditor has requested a fee of 
NOK 959,000 for 2020, of which NOK 560,742 
relates to mandatory audit and the rest relates to 
other services. The board of directors has no 
objections to the fee requested. 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 
følgende vedtak: 

The board of directors proposes that the general 
meeting passes the following resolution: 

"Honorar til Selskapets revisor på NOK 
959 000 for regnskapsåret 2020 
godkjennes." 

"Remuneration for the Company's auditor of 
NOK 959,000 for the fiscal year for 2020 is 
approved." 

8. Valg av styremedlemmer 8. Election of board members

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 
følgende vedtak: 

The board of directors proposes that the general 
meeting passes the following resolution: 

"Som nye medlemmer av styret velges 
Ragnhild Wiborg og Hilde Rolandsen.  

"Ragnihld Wiborg and Hilde Rolandsen are 
elected as new members of the board of 
directors.  

Morten Støver, Kristian Adolfsen og Frode 
Nilsen gjenvelges som styremedlemmer. 

Morten Støver, Kristian Adolfsen and Frode 
Nilsen are re-elected as board members. 
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Børge Nilsen velges som varamedlem for 
ansattevalgt styremedlem. 

Børge Nilsen is elected as a deputy member 
for an employee representative board 
member. 

Styremedlemmene velges for en periode på 
to år. 

The board members are elected for a period 
of two years. 

Andreas Haugen og Børge Nilsen fratrer 
som styremedlemmer. Ole Fredrik Hienn, 
Jonas Einar Tetlie, Rune Rydningen og 
Svein Ivar Sivertsen fratrer som 
varamedlemmer. 

Andreas Haugen and Børge Nilsen resign 
as board members. Ole Fredrik Hienn, 
Jonas Einar Tetlie, Rune Rydningen and 
Svein Ivar Sivertsen resign as  deputy 
board members. 

Selskapets styre skal etter dette bestå av 
følgende personer: 

The board of directors shall consist of the 
following persons: 

- Morten Støver (styreleder), - Morten Støver (chairperson),

- Kristian Adolfsen (valgt av 
aksjonærene), 

- Kristian Adolfsen (elected by the
shareholders),

- Frode Nilsen (valgt av aksjonærene), - Frode Nilsen (elected by the
shareholders),

- Ragnhild Wiborg (valgt av 
aksjonærene), 

- Ragnhild Wiborg (elected by the
shareholders),

- Hilde Rolandsen (valgt av 
aksjonærene),

- Hilde Rolandsen (elected by the
shareholders),

- Thomas Hammer 
(ansatterepresentant),

- Thomas Hammer (employee 
representative),

- Johan Hovind (ansatterepresentant),
og

- Johan Hovind (employee 
representative), and

- Lasse Strøm (ansatterepresentant). - Lasse Strøm (employee 
representative),

Selskapets styre skal ha følgende 
varamedlemmer: 

The board of directors shall have the 
following deputy members: 

- Benn Eidissen (varamedlem for
aksjonærvalgt styremedlem),

- Benn Eidissen (deputy member,
shareholder representative),

- Børge Nilsen (varamedlem for
aksjonærvalgt styremedlem),

- Børge Nilsen (deputy member,
shareholder representative),

- Geir Hansen (varamedlem for
ansatterepresentant), og

- Geir Hansen (deputy member,
employee representative), and

- Marta Lindberg (varamedlem for
ansatterepresentant)."

- Marta Lindberg (deputy member,
employee representative)."

9. Fastsettelse av honorar til nytt styre 9. Determination of the remuneration to the
new board of directors

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner 
følgende honorarer til styrets medlemmer for 
perioden frem til ordinær generalforsamling 
avholdes i 2022:  

The board of directors proposes that the general 
meeting approves the following remuneration to the 
board of directors for the period until the ordinary 
general meeting is held in 2022: 

- Styrets leder skal motta NOK 600 000, - The chairperson shall receive NOK
600,000,

DocuSign Envelope ID: 7A5C7044-887A-4DD7-B63B-911DEA6BFE49

3



- Aksjonærvalgte styremedlemmer skal
motta NOK 400 000,

- Board members elected by the 
shareholders shall receive NOK 400,000, 

- Ansatterepresentanter skal motta NOK
100 000,

- Employee representatives shall receive
NOK 100,000,

- Varamedlemmer for aksjonærvalgte 
styremedlemmer skal motta NOK 25 000 
for hvert gjennomførte møte, og 

- Deputy members for board members
elected by the shareholders shall receive
NOK 25,000 for each completed meeting,
and

- Varamedlemmer for 
ansatterepresentanter skal motta NOK 
10 000 for hvert gjennomførte møte. 

- Deputy members for the employee
representatives shall receive NOK 10,000
for each completed meeting.

Honoraret skal utbetales kvartalsvis. The remuneration shall be disbursed quarterly. 

10. Etablering av valgkomité 10. Establishment of the Company's 
nomination committee 

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å 
etablere en av valgkomité for Selskapet som skal 
gi generalforsamlingen anbefalinger om valg av 
styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen, 
og godtgjørelse til styrets medlemmer og 
valgkomiteen.  

The board proposes that the general meeting 
resolves to establish a nomination committee to 
make recommendations to the general meeting for 
the election of board members and members of the 
nomination committee, and the remuneration to the 
members of the board of directors and the 
nomination committee. 

Styret vil komme tilbake med forslag til 
vedtektsbestemmelse som regulerer 
valgkomitéens arbeid. 

The board will revert with a proposal for 
amendments to the articles of association which 
regulates the work and mandate of the nomination 
committee. 

11. Valg av Selskapets valgkomité 11. Election of the Company's nomination
committee

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 
følgende vedtak: 

The board of directors proposes that the general 
meeting passes the following resolution: 

"Som medlemmer av Selskapets 
valgkomité velges Leif Teksum og 
Lisbeth Flågeng og Benn Eidissen. Leif 
Teksum er komitéens leder. 

"Leif Teksum, Lisbeth Flågeng and Benn 
Eidissen are elected as members of the 
Company's nomination committee. Leif 
Teksum shall be the chairperson of the 
committee. 

Medlemmene i valgkomitéen velges for en 
periode på 2 år." 

The nomination committee members are 
elected for a period of 2 years." 

12. Fastsettelse av honorar til valgkomitéen 12. Determination of remuneration to the
nomination committee

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner 
følgende årlige honorarer til medlemmene av 
Selskapets valgkomite:  

The board of directors proposes that the general 
meeting approves the following yearly 
remuneration to the members of Company's 
nomination committee: 

- Valgkomitéens leder skal motta NOK
40 000, og,

- The chairperson of the nomination
committee shall receive NOK 40,000, and

- Øvrige valgkomitémedlemmer skal motta
NOK 20 000.

- Other nomination committee members
shall receive NOK 20,000.
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In case of discrepancies between the Norwegian 
text and the English translation, the Norwegian text 
shall prevail. 

*** 

[Signature page follows] 
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[Signature page to notice of ordinary general meeting in Rana Gruber AS] 

Oslo, 10 March 2021 

________________________________ 

Morten Støver 

Styreleder/Chairperson of the Board of Directors 

Vedlegg 1: Forhåndsstemme- og 
fullmaktsblanketter  

Appendix 1: Advance voting and proxy forms 

Vedlegg 2: Selskapets årsregnskap, 
årsberetning og revisors beretning  

Appendix 2: The Company's annual accounts, 
annual report and the auditor's report  
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Innkalling til ordinær generalforsamling 

Ordinær generalforsamling i Rana Gruber AS avholdes 
18. mars 2021 kl. 18:00 virtuelt.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: __________________, og stemmer for det antall aksjer som er eid per 
17. mars 2021

VIKTIG MELDING: 
I samsvar med norsk midlertidig lovgivning som unntar selskaper fra fysiske møtekrav for å redusere Covid-19-risikoen, vil 
den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene. 

Vennligst logg inn på https://web.lumiagm.com/137960580 
Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – 
generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører) Aksjonærer kan også få referansenummer og 
PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post genf@dnb.no 

På Selskapets nettside https://ranagruber.no/investors/ finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som 
aksjonær kan delta på den digitale, ordinære generalforsamlingen. 

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser: 17. mars 2021 kl. 16:00 

Forhåndsstemmer 
Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside https://ranagruber.no/investors/ (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller 
Investortjenester (hvor du er identifisert og ikke trenger Ref.nr og PIN kode). Velg Hendelser – Generalforsamling, klikk på ISIN. 

Påmelding 
Aksjonærer har kun anledning til å delta online på grunn av Covid-19 situasjonen. Det vises til egen guide om hvordan aksjonærer kan delta elektronisk. 
Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta online, men aksjonærer må være pålogget før møtet starter. Er du ikke logget inn innen 
generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta. Innlogging starter en time før.  

Vennligst merk at aksjonærer som hverken ønsker å delta online eller avgi forhåndsstemmer har anledning til å gi fullmakt til en annen person. 
Informasjon om hvordan dette kan gjøres følger her: 

Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Rana Gruber AS

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside https://ranagruber.no/investors/ eller via Investortjenester. 
For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.  
I Investortjenester velg Hendelser og Generalforsamling. 

Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. 
Fullmakt må være mottatt senest 17. mars 2021 kl. 16:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved 
innsending. 

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger. 

Undertegnede:  

gir herved (sett kryss) 

 Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

 __________________________________
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 18. mars 2021 i Rana Gruber AS for mine/våre aksjer. 

Sted Dato Aksjeeiers underskrift 
(Undertegnes kun ved fullmakt) 

Ref.nr.:  Pinkode:  

Ref.nr.:  Pinkode:  

Vedlegg 1: Forhåndsstemme- og fullmaktsblanketter  
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Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Rana Gruber AS 

Dersom du ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han 
eller hun bemyndiger. (Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Instruks til andre enn styrets leder, avtales direkte 
med fullmektig. 

Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, 
Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 17. mars 2021 kl. 16:00. Dersom aksjeeier som vil gi 
fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending. 

Blanketten må være datert og signert. 

Undertegnede: 

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 18. mars 2021 i Rana 
Gruber AS for mine/våre aksjer.  

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i 
tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør 
fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.  

Agenda ordinær generalforsamling 2021 For Mot Avstå 

Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen   

Godkjennelse av innkallingen og dagsorden   

Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for regnskapsåret 2020, herunder styrets disponering av 
årets resultat 

  

Fullmakt til styret for å fastsette utbytte kvartalsvis   

Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer   

Fastsettelse av honorar til revisor   

Valg av styremedlemmer   

Fastsettelse av honorar til nytt styre   

Etablering av Selskapets valgkomité   

Valg av Selskapets valgkomité   

Fastsettelse av honorar til valgkomitéen   

Sted Dato Aksjeeiers underskrift 
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks) 

Ref.nr.:  Pinkode:  
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GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE RANA GRUBER AS 18 MARS 2021 

Rana Gruber AS vil gjennomføre ordinær generalforsamling den 18. mars 2021 kl. 18:00 som et digitalt møte, hvor 

du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan 

du deltar online. Vi gjør samtidig oppmerksom på at du istedenfor å delta online har mulighet til å 

forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan 

avgi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt med instruks kan du allikevel velge å logge deg inn på 

generalforsamlingen og overstyre din stemme på de enkelte sakene. Om du har gitt en åpen fullmakt, men 

allikevel logger deg på det virtuelle møtet, så tar du tilbake dine stemmerettigheter og må stemme online. 

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål til sakene på 

agendaen samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike 

referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (VPS) for generalforsamlingen. 

Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, men man må være logget inn før generalforsamlingen starter for å 

kunne delta. De følgende sidene vil gi deg en liten guide om hvordan du får tilgang, kan delta og avgi stemmer online på 

generalforsamlingen. 

Aksjonærer som ikke finner sitt Referansenummer og PIN-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål 

er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), eller sende 

en e-post til genf@dnb.no 

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE 

TRINN 1 

For å kunne delta online må du gå 

inn på Lumi-løsningen ved å gjøre 

et av følgende: 

a) Bruk Lumi AGM app: Last ned

Lumi AGM app fra Apple App

Store eller Google Play Store

ved å søke etter Lumi AGM,

eller

b) Besøk

https://web.lumiagm.com: Gå

til Lumi AGM websiden 

https://web.lumiagm.com 

enten på din smarttelefon, 

nettbrett eller pc. Du bør ha 

siste versjon av Chrome, 

Safari, Internet Explorer 11, 

Edge eller Firefox. Vennligst 

sjekk at din nettleser er 

kompatibel. 

TRINN 2 

Når du enten har lastet ned Lumi AGM 

app eller åpnet 

https://web.lumiagm.com i din nettleser, 

må du taste inn nedenstående Meeting 

ID og klikke Join: 

--------------------------------- 
Meeting ID:137-960-580 
--------------------------------- 
https://web.lumiagm.com/137960580 

Eventuelt bruk denne linken 

https://web.lumiagm.com/137960580 

så kommer du rett til trinn 3 

TRINN 3 

Du må deretter taste inn din 

identifisering: 

Om selskapet åpner for at gjester 

kan delta, vil dette være et eget 

valg her. 

a) Ref. nummer fra VPS for

generalforsamlingen

b) PIN-kode fra VPS for 

generalforsamling 

Du vil ha muligheten til å logge 

inn en time før 

generalforsamlingen starter. 

Når du er logget inn kommer du til 

informasjonssiden til general-

forsamlingen. Her finner du 

informasjon fra selskapet, 

mulighet for å stille spørsmål og 

følge generalforsamlingen. 
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HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE 

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til 

generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, 

Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode. 

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via www.vps.no eller nettbank. Ta kontakt med 

din kontofører om du mangler tilgang. 

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt 

pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på fullmaktsblankett) 

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en nominee konto (ikke aktuelt for norske aksjonærer) må 

overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til 

den segregerte kontoen dannes det et referansenummer og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om 

du ønsker ytterligere informasjon om dette, og/eller ønsker tilgang til referansenummer og PIN-kode for å delta online. 

HVORDAN AVGI STEMME 

Når Generalforsamlingen starter vil alle saker være åpne for avstemming. Saker 

lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. 

Ved å klikke på stemmeikonet går du videre til sakene på agendaen og 

avstemmingsvalg på de enkelte sakene. 

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når 

du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. 

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. 

Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter 

avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende. 

Om du har forhåndsstemt, eller gitt stemmeinstruks til styrets leder, vil du 

ved innlogging kunne overstyre ditt stemmevalg på de enkelte saker. Har du 

gitt åpen fullmakt kan du ta tilbake dine stemmerettigheter ved å logge inn, 

og må da huske å stemme. 

SPØRSMÅL TIL STYRETS LEDER 

NEDLASTING 

Linker vil være tilgjengelig på 

informasjonssiden. Når du klikker på en 

link, vil det valgte dokumentet åpnes i 

din nettleser. 

Databruk for streaming av 

generalforsamlingen eller nedlasting av 

dokumenter via plattformen vil variere 

avhengig av individuell bruk, utstyret 

som brukes (Android, iPhone, etc.) og 

hvilken nettverkstilkobling man har (3G, 

4G). 

Spørsmål eller ytringer om sakene på agendaen kan sendes inn av 

aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder 

åpent for dette. 

Dersom du ønsker å stille spørsmål til sakene på agendaen, velg 

meldingsikonet.  

Skriv inn ditt spørsmål i meldingsboksen. Når du har skrevet ferdig ditt 

spørsmål, klikk på send knappen. 

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å 

unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk. 

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål vil fremgå med fullt navn. 

Eventuelle gjesteinnloggede vil ikke få mulighet til å sende inn spørsmål. 
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