HAGA GOLF AS
Org.nr.981 630 238

Generalforsamling
13. MARS 2019, KL.19.00

Til aksjonærene i Haga Golf AS

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HAGA GOLF AS, org. nr. 981 630 238
Aksjonærene i Haga Golf AS innkalles med dette til generalforsamling onsdagen den 13. mars 2019.
Møtet finner sted på Haga Golfklubb rett etter årsmøtet i Haga Golfklubb er avviklet (årsmøtet starter kl.18.00).
Registrering fra kl. 17:30.

Program onsdag 13. mars 2019
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Årsmøte klubb
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3. Valg av møteleder, to sekretærer og to til underskrift av protokoll
4. Godkjennelse av styrets årsberetning for 2018
5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2018 årsregnskap
6. Budsjett for 2019, til orientering
7. Forslag fra styret:
8. Forslag fra aksjonærer
9. Fastsettelse av honorar til revisor (etter regning)
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Vedlegg:
Protokoll fra generalforsamling i Haga Golf AS for året 2017
Vedtekter for Haga Golf AS
Fullmaktsskjema

På generalforsamling har hver aksje en stemme.
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Aksjonærer som representeres ved fullmakt må fremlegge skriftlig fullmakt.
Påmeldings- og fullmaktsskjema til generalforsamling ligger vedlagt.
Det presiseres at det ikke er en forutsetning for aksjonærens rett til å møte på generalforsamlingen at
påmeldingsskjema er innsendt, men det er ønskelig av praktiske hensyn.

Haga Golf AS, 27. februar 2019
For styret i Haga Golf AS

Terje Gausel,
Styreleder
Sign.
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Sak 4. Styrets årsberetning for 2018

Haga Golf AS har som formål å drive en 27-hulls golfbane på golfanlegget på Haga i Bærum kommune.
Styret i Haga Golf AS har i 2018 avholdt 9 styremøter. Varamedlemmene har vært innkalt til alle
styremøtene.
Styrets hovedfokus
Styrets hovedfokus i 2018 har i tillegg til oppfølging og kontroll med ledelsen, vært å arbeide for å sikre
best mulige baneforhold etter en vinter som forårsaket betydelige skader på de fleste av Hagas greener.
2018-sesongen skulle være sesongen der vi skulle utvikle både banen og klubben videre, etter nesten 4 år
med ombygging. Slik ble det dessverre ikke. En tøff vinter medførte mye skader på banen, og greenene
spesielt. Videre kom en uvanlig tørr vår og sommer som slo alle varmerekorder. Selv om det ble jobbet
hardt for å utbedre vinterskadene, uteble resultatene, og banen fremsto i store deler av sesongen langt
under den kvaliteten vi ønsker på Haga.
Følgende tiltak har blitt iverksatt inn mot 2019-sesongen for å sikre en mer robust plattform for drift av
Haga Golf:
•
•
•
•
•
•
•
•

utprøving av vinterisolerende duker
bruk av sensorteknologi for å måle forhold på banen
etablering av et ekspertråd
etablering av to nursing greener
kvalifiserte britiske banemannskaper
nye driftsrutiner/instrukser til banemannskapene
opprettholde investeringsnivået på banen ifm. skjæring av fairways, sand, frø og gjødsel
Forsterke økonomien, dels ved kostnadsreduksjoner og dels økning av årskontingent

Økonomi
Selskapets driftsinntekter ble på 19.2 mill. kr mot 18,6 mill. kr. året før. Årets resultat ble på -3,9 mill. kr
etter avskrivninger og finanskostnader mot -4,4 mill. kr. i 2017. Hovedårsaken til at underskuddet i 2018
ble noe svakere enn budsjettert skyldes i hovedsak tapte inntekter for både gjestespill og bedriftsgolf
forårsaket av vinterskadene samt økte kostnader i forbindelse med reetablering av greenene. Regnskapet
er også belastet med nærmere 0,5 mill. kr som følge av utbetalinger i 2019 til 2 ansatte som ble avviklet
mot slutten på året.
Likviditeten var anstrengt utover høsten og selskapet måtte i likhet med 2017 ta opp et kortsiktig
likviditetslån på 3 mill. kr. i Nordea i oktober. Dette lånet forfaller i sin helhet ved utgangen av 1. kvartal
2019.
Selskapets totale eiendeler var på 75,1 mill. kr ved utgangen av 2018. Disse er finansiert med 67,0 mill. kr i
egenkapital og 8,1 mill. kr i gjeld. Utestående langsiktig lån til Nordea pr. 31.12.18 var på 3,3 mill. kr.
Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling.
Selskapet har ved utgangen av året 16 aksjer igjen å emittere. Det er ikke emittert aksjer i 2018. Ved
årsskiftet disponerte Haga Golf AS 73 egne aksjer. 106 aksjer ble innlevert fra selskapets aksjonærer i løpet
av 2018.
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Det er utbetalt kr. 118.750 i styrehonorar i 2018 for styrearbeid utført i 2017.
Honoraret fordeles med et fastbeløp på kr. 50.000,- til styrets leder og kr. 10.000,- til
faste styremedlemmer ellers. Varamedlemmer i AS styret ble honorert med kr. 6.250,-.
Banekvalitet og åpning
Haga fikk, som de fleste andre banene i Østlandsområdet, omfattende vinterskader i 2018. Skadene
skyldtes primært isbrann som følge av en svært fuktig inngang til vinteren. Skadebildet var komplekst og
selskapet hadde store utfordringer med å få reetablert gress på de fleste av de 27 greenene som alle ble
re-sådd 12 ganger i løpet av våren og sommeren. Reetableringen ble spesielt krevende da vinteren ble
etterfulgt av en unormal varm og tørr vår og sommer.
Haga åpnet en sløyfe på 9 hull sammensatt av gul og rød sløyfe den 22 mai. Ytterligere sløyfer og hull ble
åpnet fra og med medio juni til slutten av juli. Hovedbanen ble ikke åpnet for gjestespill før 16. juni.
Et fåtall greener kom aldri opp på tilfredsstillende kvalitet i løpet av sommeren og ble reparert gjennom
gress anskaffet fra en nærliggende golfbane sent på høsten.
Medlemsundersøkelsen
Både medlemmer og gjester har unisont uttalt seg positivt til de forbedringene som er blitt gjort på banen i
perioden 2014-17. Men i undersøkelsen «Golfspilleren i sentrum», som mer enn 400 medlemmer besvarte
også i 2018 ble naturlig nok banekvaliteten, og da spesielt greenene, vurdert som vesentlig dårligere enn
forgående år. Øvrige serviceområder som kafé, pro shop, treningstilbud, klubbhus, klubbmiljø samt styre,
ledelse og administrasjon fikk en tilfredsstillende score i undersøkelsen.
Aktivitet og besøkstall
Antall bestilte starttider i Golfbox fra medlemmer og greenfeegjester var på 23.825, en nedgang på 20% i
forhold til 2017. I tillegg ble det spilt et betydelig antall runder på medlemssløyfen. I alt 3.247 runder ble
spilt av greenfee gjester, en nedgang på 14% i forhold til året før. Det ble spilt 3.544 turneringsrunder i
2018 mot 4.040 året før.
Aksjonærsfordeler
Styret er opptatt av at det skal være attraktivt å være aksjonær i Haga. På generalforsamlingen i mars
2019 vil styret foreslå at medlemssløyfen gjøres om til en sløyfe kun forbeholdt selskapets aksjonærer.
Styret vil videre jobbe aktivt for å redusere alternative medlemskap som kan gjøre det mindre attraktivt å
være aksjonær i selskapet.
Proshop
Også for sesongen 2018 har bookingtjenesten og greenfeesalget vært organisert gjennom ACE Golf AS.
Etter styrets oppfatning fungerer dette samarbeide godt og ACE Golf gjør en god jobb med stabile
åpningstider og god service overfor våre medlemmer og gjester.
ACE Golf har overfor våre aksjonærer og medlemmer gjennomført et betydelig treningstilbud, både i form
av en rekke temakurs, organiserte treninger for alle medlemskategorier, SFO for skolene i nærområdet,
samt gjennom individuell instruksjon. Mot slutten på 2018 flyttet ACE Golf sin instruksjon inn i nytt
svingstudio som Haga leier av Toppgolf.
Restaurantvirksomheten
Tidligere driver av golfkafeen og selskapslokalene, Denora, gikk konkurs tidlig i 1. kvartal 2018. Etter en
søkeprosess ble Vitamat AS valgt som ny driver. Vitamat startet opp på Haga i mai 2018 etter å ha inngått
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en 3-årig omsetningsbasert avtale med Haga. Det første året ble relativt utfordrende
økonomisk for Vitamat grunnet både sein baneåpning men også lavere pågang enn
normalt grunnet mindre spill på banen.
For å gi Vitamat bedre rammebetingelser for å kunne drive økonomisk forsvarlig vil styret i Haga Golfklubb
på årsmøtet i mars 2019 foreslå at alle medlemmer faktureres et restaurantforskudd.
Greenfee inntekter og bedriftsgolf
Greenfee prisene ble justert noe opp fra tidligere nivå høsten 2017 og opprettholdt gjennom 2018. Det ble
innvilget rabatter i form av kuponger til bruk i restaurant eller proshop gjennom deler av sommeren
grunnet baneforholdene. Totale greenfeeinntekter beløp seg til 1 mill. kr for 2018, en nedgang på
nærmere 20% under tilsvarende inntekter for 2017.
Omsetningen for bedriftsgolf utgjorde kr 398.000, en nedgang på 29% fra 2017.
Informasjon/websider
Gjennom sesongen har det gjennomsnittlig blitt sendt ut medlemsinformasjon 2-4 ganger pr måned i
tillegg til løpende informasjon på klubbens egne websider og Facebook.
Selskapet prioriterte markedsføring på sosiale medier og i andre digitale kanaler i 2018. En med rullerende
temaer ble kjørt gjennom året. Denne formen for markedsføring fortsetter også i 2019.
Arbeidsmiljø og personale
Totalt har Haga Golf AS hatt 6 heltidsansatte hvorav 3 i administrasjonen, 1 på verksted og 2 på banedrift. I
tillegg har vi hatt 10 sesongansatte banemannskaper, de fleste i perioden mars - oktober.
Det har ikke vært registrert noe vesentlig sykefravær blant fast ansatte i 2018. Det har heller ikke inntruffet
noen alvorlige skader eller hendelser gjennom året.
Likestillingskravet er tatt hensyn til, og det diskrimineres ikke mellom kjønnene i Haga Golf AS. Det er i
henhold til lovverket tegnet nødvendig pensjonsforsikring for alle fast ansatte. Nytt HMS system fra
Reddibo tilpasset golfklubber, ble tatt i bruk i 2018.
De stoffer som brukes til gjødsling og sprøyting på golfbanen er av organiske materiale som er godkjent av
norske myndigheter. Selskapets drift av golfbanen på Haga ansees ikke å forurense det ytre miljø.
Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.
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Bærum, 27. februar 2019.

_______________
Terje Gausel
Styrets leder

_______________
Kirsten Fuglseth
Styremedlem

_______________
Halvor Skou
Styremedlem

_______________
Bobby Bastviken

_______________
Peter Molthe

_______________
Ann Kristin Skretteberg
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Sak 5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2018
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Største aksjonærer i Haga Golf AS:
Tabellen under viser de største aksjonærene i Haga Golf AS, aksjonærer med 3 eller flere aksjer:

NAVN
HAGA GOLF AS
OLE PETER ROSTAD
PETER ANDREAS OTTESEN
STURLA MEISINGSET
BERTEL OTTO STEEN
STANLEY HOWARD FLØSTRAND dødsbo
BHB INVEST AS
TERJE JACOB GAUSEL
J V HOLM AS
CHERRY GARDEN AS
MG HOLDINGSELSKAP AS
HELGE TOFT
JAN HELGE FURU
WEOL AS

Haga Golf AS

BEHOLDNING
73
11
6
6
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ANDEL
4,6%
0,7%
0,4%
0,4%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
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Sak 6. Budsjett 2019
Haga Golf AS
Beløp i 1000 KR

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Baneutleie til klubben (ekskl. greenfee)
Greenfee inntekter
Leieinntekter eiendom og klubbhus
Bedriftsgolf
Inntekter dekkskifte
Øvrige inntekter
Sum driftsinntekter

15431
1069
344
398
162
1819
19 223

16300
1200
410
350
155
1721
20 136

Lønn og personalkostnader
Lokal- og banekostnader
Leie driftsmidler
Kostnadsførte anskaffelser
Reparasjoner, vedlikehold
Fremmede tjenester
Kontorutgifter
Telefon og portoutgifter
Kostnader egen transport
Reiser, diett, bilgodtgjørelse
Markedsføring, salg, representasjon
Gaver, kontingenter
Forsikring
Andre driftskostnader
Tap på kunder
Sum driftskostnader

8 500
5 938
1 912
940
417
979
97
64
323
133
559
41
114
137
50
20 204

6 777
6 378
1 682
858
600
843
80
53
362
110
439
33
115
108
0
18 438

-981

1 698

2 729

2 724

-3 710

-1 026

190

48

-3 900

-1 074

EBITDA
Avskrivninger driftsmidler
EBIT
Netto finansposter
EBT

Sak 7. Forslag fra styret: Medlemssløyfen gjøres om til en aksjonærsløyfe
Styret foreslår at medlemssløyfen gjøres om til en aksjonærsløyfe forbeholdt aksjonærene i Haga Golf AS
fra sesongen 2020. I tillegg til aksjonærene vil også fullt betalende juniorer få tilgang til denne sløyfen,
heretter kalt aksjonærsløyfen.
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Formålet med å gi aksjonærene eksklusiv rett til spill på denne aksjonærsløyfen er å
skape ytterligere fordeler for aksjonærene. Aksjonærene er våre mer enn 1500 fullt betalende medlemmer
som garanterer for driften av banen gjennom sin forpliktelse til å betale den årlige baneavgiften som
fastsettes av styret samt gjennom bindingen relatert til aksjeexit, p.t. på 1. år.
Ved å gi aksjonærene eksklusiv rett til spill på aksjonærsløyfen mener styret at vi både kan øke verdien av
aksjen i Haga golf AS samt redusere omfanget av at den spilleretten som følger aksjeeierskapet kan leies
billigere i markedet enn den prisen aksjonærene betaler for årlig baneavgift.
Styret foreslår en endring av §5 i selskapets vedtekter ved å legge til setningen: «Spilleretten som utøves
av en annen navngitt person enn eieren av aksjen omfatter kun hovedbanen og ikke aksjonærsløyfen».
Gjeldende vedtekter (§5)
Alle aksjonærer har rett til spill på selskapets 27-hulls mesterskapsbane i Øverland-Haga området i Bærum
kommune. Spilleretten er begrenset av til de til enhver tid gjeldende bestemmelser for spill på banen, og
forutsetter at den årlige baneavgiften er betalt.
Alle aksjonærer er forpliktet til å betale en årlig avgift (baneavgift) per aksje til dekning av investeringer i
drift og vedlikehold av golfanlegget.
Spilleretten er knyttet til aksjen og følger denne ved overdragelsen av aksjen. Den spillerett som er knyttet
til aksjen kan imidlertid utøves av en annen navngitt person enn den som eier aksjen forutsatt at selskapet
har fått melding om dette innen den 1. april det aktuelle år. Slik melding skal inneholde den aktuelle
persons navn, postadresse, telefonnummer og e-post adresse og hvilke sesonger personen skal utøve
spilleretten. Spilleretten kan ikke overlates til andre eller tilbakeføres til aksjonæren i perioden 1. april –
30. oktober det aktuelle år. Styret kan fravike kravet om at selskapet skal ha fått melding innen 1. april det
aktuelle år.
For å utøve spilleretten må den som spilleretten lyder på være medlem av Haga Golfklubb og overholde
klubbens vedtekter.
Juniorer og ungdommer under 26 år får muligheten til å kjøpe et årlig medlemskap med spillerett på Hagas
3 sløyfer uten krav om å være aksjonær.
Forslag til nye vedtekter (§5):
Alle aksjonærer har rett til spill på selskapets 27-hulls mesterskapsbane i Øverland-Haga området i Bærum
kommune. Spilleretten er begrenset av til de til enhver tid gjeldende bestemmelser for spill på banen, og
forutsetter at den årlige baneavgiften er betalt.
Alle aksjonærer er forpliktet til å betale en årlig avgift (baneavgift) per aksje til dekning av investeringer i
drift og vedlikehold av golfanlegget.
Spilleretten er knyttet til aksjen og følger denne ved overdragelsen av aksjen. Den spillerett som er knyttet
til aksjen kan imidlertid utøves av en annen navngitt person enn den som eier aksjen forutsatt at selskapet
har fått melding om dette innen den 1. april det aktuelle år. Slik melding skal inneholde den aktuelle
persons navn, postadresse, telefonnummer og e-post adresse og hvilke sesonger personen skal utøve
spilleretten. Spilleretten som utøves av en annen navngitt person enn eieren av aksjen omfatter kun
hovedbanen og ikke aksjonærsløyfen. Spilleretten kan ikke overlates til andre eller tilbakeføres til
aksjonæren i perioden 1. april – 30. oktober det aktuelle år. Styret kan fravike kravet om at selskapet skal
ha fått melding innen 1. april det aktuelle år.
For å utøve spilleretten må den som spilleretten lyder på være medlem av Haga Golfklubb og overholde
klubbens vedtekter.
Juniorer og ungdommer under 26 år får muligheten til å kjøpe et årlig medlemskap med spillerett på Hagas
3 sløyfer uten krav om å være aksjonær.
Haga Golf AS
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Styret foreslår at endringen gjennomføres fra 2019, subsidiert 2020.
Forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas.

Sak 8. Forslag fra aksjonærer
Det ble meldt inn 1 sak fra aksjonærer John Arff-Pettersen høsten 2018:
For at det største aktivum i Haga Golf skal bli bedre kjent i golfkretser, nemlig 9-hullsbanen uten
starttidsbooking, foreslår jeg at medlemmer kan ta med et ikke-medlem som får fri spilleadgang.
Styrets innstilling: Styret er enig med Arff-Pettersen i at 9-hullsbanen (medlemssløyfen) er et viktig aktivum
for Haga Golf. Styret anbefaler av den grunn å stramme inn tilgjengeligheten til denne 9-hullsbanen (ref.
sak 7.) slik at selskapets aksjonærer får best mulig tilgang. Styret anbefaler ikke forslaget fra Arff-Pettersen.

Sak 9. Fastsettelse av honorar til revisor
Styret foreslår at revisor honoreres etter regning.
Forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas.
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Sak 10: Valg av nytt styremedlem og fastsettelse av styregodtgjørelse
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Sak 11: Valg av revisor
Styret foreslår at Stiansen & Co. AS fortsetter som selskapets revisor.

Sak 12: Valg av valgkomite
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Som valgkomité foreslår styret følgende medlemmer:

Knut Søraas
Bobby Bastviken
NY – forslag fremmes på møtet
Valgkomiteen velger selv sin egen leder.
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Vedtekter for Haga Golf AS

Vedtekter For Haga Golf AS (Endret sist 7. mars 2018)

§1
Selskapets navn er Haga Golf AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§2
Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

§3
Selskapets virksomhet er: Eie golfanlegg i området Øverland-Haga i Bærum, samt eie eller drive
virksomheter i tilknytning til dette anlegget, på en slik måte at aksjonærene er sikret god tilgang på spill
på banen. Overskudd fra virksomheten skal så langt det er nødvendig benyttes til å vedlikeholde og
oppgradere anlegget.

§4
Selskapets aksjekapital er på NOK 102 960 fordelt på 1584 aksjer pålydende NOK 65.
Selskapets aksjer skal være registrert i aksjebok gjennom Aksjeservice AS.

§5
Alle aksjonærer har rett til spill på selskapets 27-hulls mesterskapsbane i Øverland-Haga området i
Bærum kommune. Spilleretten er begrenset av til de til enhver tid gjeldende bestemmelser for spill på
banen, og forutsetter at den årlige baneavgiften er betalt.
Alle aksjonærer er forpliktet til å betale en årlig avgift (baneavgift) per aksje til dekning av investeringer i
drift og vedlikehold av golfanlegget.
Spilleretten er knyttet til aksjen og følger denne ved overdragelsen av aksjen. Den spillerett som er
knyttet til aksjen kan imidlertid utøves av en annen navngitt person enn den som eier aksjen forutsatt at
selskapet har fått melding om dette innen den 1. april det aktuelle år. Slik melding skal inneholde den
aktuelle persons navn, postadresse, telefonnummer og e-post adresse og hvilke sesonger personen skal
utøve spilleretten. Spilleretten kan ikke overlates til andre eller tilbakeføres til aksjonæren i perioden 1.
april – 30. oktober det aktuelle år. Styret kan fravike kravet om at selskapet skal ha fått melding innen 1.
april det aktuelle år.
For å utøve spilleretten må den som spilleretten lyder på være medlem av Haga Golfklubb og overholde
klubbens vedtekter.
Haga Golf AS
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Juniorer og ungdommer under 26 år får muligheten til å kjøpe et årlig
medlemskap med spillerett på Hagas 3 sløyfer uten krav om å være aksjonær.

§6
Selskapets styre skal ha 5-7 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav 2 av styrets medlemmer og ett
varamedlem velges av Haga Golfklubb.
Styremedlemmer kan velges for to år om gangen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg.
Styrets leder velges av generalforsamlingen for to år om gangen.
Styret er beslutningsdyktig når minst et flertall av styrets medlemmer er til stede.

§7
Selskapet skal ha valgkomité, som forbereder valg av styremedlemmer i henhold til vedtektenes §6.
Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer, hvorav 1 medlem velges av Haga Golfklubb.

§8
Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder
eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.

§9
Aksjonærene har ikke forkjøpsrett ved aksjeoverdragelse.

§10
Alle aksjeoverdragelser skal ha styrets samtykke. Styret skal ta avgjørelse om samtykke snarest mulig
etter at ervervet er meldt til selskapet. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn.
Samtykke kan ikke nektes ved eierskifte ved arv eller på annen måte når erververen er den tidligere eiers
personlige nærstående eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje. Erververen skal uten ugrunnet
opphold underrettes om avgjørelsen. Gis det ikke samtykke, skal begrunnelsen angis, og erververen skal
dessuten orienteres om hva som er påkrevet for å bringe forholdet i orden. Er erververen ikke
underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ervervet kom inn til
selskapet, anses samtykke å være gitt.
Det er saklig grunn til å nekte samtykke til erverv dersom ervervet medfører at erververen blir eier av
flere enn 10 aksjer.
Overdragelse av aksjer skal skje på særskilt transaksjonsdokument utarbeidet av selskapet hvor blant
annet plikten til å betale årlig baneavgift framgår. Transport av aksjer er ikke gyldig før selskapet har
mottatt fullstendig og korrekt utfylt transaksjonsdokument og styret har godkjent transporten gjennom
påtegning på transaksjonsdokumentet.
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Aksjonærene har rett til å overdra sin(e) aksje(r) til selskapet. Det er likevel en forutsetning at det,
hensyntatt selskapsrettslige regler, er lovlig adgang for selskapet til å erverve aksjene. Selskapet har ikke
plikt til å gjennomføre disposisjoner alene med det formål å muliggjøre erverv av egne aksjer fra
aksjonærer. Selskapet erverver aksjene til pålydende NOK 65.
Aksjonærene som ønsker å overdra sin(e) aksje(r) til selskapet må melde fra skriftlig, herunder ved bruk
av e-post, til selskapet senest 30. november, første gang 1. november 2014. Selskapet overtar deretter
eiendomsretten til aksjen(e), herunder aksjonærbeføyelsene knyttet til disse, den 1. januar påfølgende
kalenderår. Aksjonærer som har overdratt aksjer til selskapet har likevel plikt til å betale baneavgift i ett
år regnet fra det kalenderår selskapet overtar eiendomsretten til aksjene («oppsigelsesperioden»).
Aksjonærene har i oppsigelsesperioden sin spillerett i behold, dog slik at retten til å benytte
aksjonærsløyfen bortfaller. Aksjonærene har i oppsigelsesperioden rett til å leie ut aksjene på vegne av
selskapet.

§11
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til
generalforsamling skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal angi de saker
som skal behandles.
Forslag fra aksjeeiere må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være meldt skriftlig
til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Forslag som fremmes senere enn en uke før
generalforsamlingen skal holdes, kan ikke behandles med mindre samtlige aksjeeiere samtykker.
Generalforsamlingen skal ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges.
På generalforsamlingen gir hver aksje 1 stemme, men ingen aksjonær kan avgi stemme for mer enn 5%,
inkludert aksjer han har fullmakt til å stemme for, av de aksjer som er representert på
generalforsamlingen.
Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

§12
På den ordinære generalforsamling skal behandles:
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor. 3. Valg av styreleder,
styremedlemmer og revisor. 4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under
generalforsamlingen.
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§13
Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret finner det nødvendig.
Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeier som representerer
minst 10% av aksjekapitalen skriftlig krever det for å behandle et bestem angitt emne. Styret skal sørge
for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt. Innkalling til
generalforsamling skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. På ekstraordinær
generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen, med mindre samtlige
aksjeeiere gir sitt samtykke til noe annet.

§14
Selskapet kan benytte elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon,
dokumenter, underretninger og liknende etter aksjeloven til en aksjeeier. Når dokumenter som gjelder
saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets
internettsider, gjelder ikke aksjelovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne.

***
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