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Vedlegg 1/ Appendix 1  

PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING   

 

PÅMELDING – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 22. MARS 2017 I BERGENBIO ASA 

Melding om at De vil delta i den ordinære generalforsamlingen 22. mars 2017, bes meddelt på dette 

påmeldingsskjemaet innen 17. mars 2017 kl 16:00. Adresse: BerGenBio ASA v/ Petter Nielsen, Jonas Lies vei 

91, 5009 Bergen, e-post: petter.nielsen@bergenbio.com. Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å 

møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen. 

 
Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamlingen i BerGenBio ASA den 22. mars 2017 og (sett kryss): 

 

 Avgi stemme for mine/våre aksjer 

 Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er) 

 
Aksjeeierens navn og adresse: _______________________________________________ 
(vennligst bruk blokkbokstaver) 
 
 
 

_______________ ______________________ ____________________________ 
dato sted aksjeeiers underskrift 
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FULLMAKT – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 22. MARS 2017 I BERGENBIO ASA 

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 22. mars 2017, kan De møte ved fullmektig. De 

kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til selskapet per post 

eller e-post innen 17. mars 2017 kl 16:00 eller leveres i generalforsamlingen. Adresse: Adresse: BerGenBio 

ASA v/ Petter Nielsen, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, e-post:  petter.nielsen@bergenbio.com  

Undertegnede aksjeeier i BerGenBio ASA gir herved (sett kryss): 

 

 Stein Holst Annexstad 

 ____________________________________ 

 Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver) 

 
fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i BerGenBio ASA 
den 22. mars 2017. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til 
styrets leder eller den hun bemyndiger.  
 
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i 
rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme ”for” forslagene i innkallingen. I 
den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til 
eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.  

 
 
Sak: For Mot Avstår Fullmektigen 

avgjør  
stemme-
givningen 

1. Valg av Stein Holst Annexstad til møteleder     
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden     
3. Valg av én person til å medundertegne protokollen sammen 

med møteleder 

    

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2016     

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og 
medlemmer av styreutvalg 

    

5.1 Styret     
5.2.1 Godtgjørelseskomiteen      
5.2.2 Revisjonsutvalget     
6. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer     
7. Godkjennelse av revisors godtgjørelse     
8. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og 
annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven 
§ 6-16a 

    

9. Forslag til retningslinjer for valgkomité og valg av 
medlemmer av valgkomiteen 

    

Ann-Tove Kongsnes     
Masha P.N. Le Gris Strømme     
Hans Peter Bøhn     
10. Splitt av selskapets aksjer     
11. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning 
av aksjer (opsjonsprogram) 

    

12.2 Kapitalforhøyelse (i forbindelse med planlagt notering på 
Oslo Børs) 

    

12.3 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse 
med overtildeling (i forbindelse med planlagt notering på Oslo 
Børs) 

    

 
Aksjeeierens navn og adresse: _______________________________________________________ 
(vennligst bruk blokkbokstaver) 
 
 

_______________ ______________________ __________________________________________ 
dato sted aksjeeiers underskrift 

 
Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.  
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