
Skriftlig melding om deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må være mottatt 

av selskapet senest 21. mai 2021 kl. 16.00. Ved innsending av denne fullmakten innen nevnte frist vil 

påmelding registreres. På nettsidene er det utlagt påmeldingsskjema. 

 

Fullmaktsskjema kan sendes til Aega ASA, Thunes Vei 2, 0274, e-post: cob@aega.no. 

 

Undertegnede aksjeeier gir herved (sett kryss) 

 

 Styrets leder eller den styrets leder bemyndiger 

  

 Navn på fullmektig:  

 

fullmakt til å møte og avgi stemme i Aega ASAs ordinære generalforsamling 27.mai 2021 for mine/våre aksjer. 

Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder eller den styrets leder 

bemyndiger. 

 

Verken selskapet eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte 

oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og styrets leder (eller den 

styrets leder utpeker) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet 

ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten. 

 

Dersom aksjeeier ønsker å gi instruks om stemmegivningen til fullmektigen for forslagene inntatt i 

innkallingen benyttes skjema nedenfor. Fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet 

benkeforslag, forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Dersom stemmeinstruksen er 

uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en for fullmektigen fornuftig tolkning av instruksen. 

Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. 

 

Agenda ordinær generalforsamling 27. mai 2021 For Mot Avstå 

1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen     

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden    

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020    

4. Valg av styre og valgkomite    

5. Fastsettelse av styrets og valgkomiteens godtgjørelse    

6. Fastsettelse av revisors honorarer    

7. Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 

ledende personer 

   

8. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse    

9. Styrets fullmakt til å vedta kapitalforhøyelser    

 

 

Aksjonær / representant for aksjeeier (dersom 

foretak) 

 

 

 

 

  

Sted Dato  Signatur for aksjeeier 

 

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som 

viser at undertegnede kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges. 

 

mailto:cob@aega.no

