PROTOKOLL
fra ekstraordinær generalforsamling

i

Askøy Bompengeselskap AS
Org. nr.813 009 862

avholdt den

r

2018 i samsvar med reglene om forenklet generalforsamling i aksjelovens S 5-7

ÅpNING oG REGISTRERING AV FREMMøTTE AKSJoNÆRER

Generalforsamlingen ble åpnet av Hordaland fylkeskommune sin representant ved

Følgende aksjeeiere deltok i behandlingen av saken
Askøy kommune, representert ved Trond Juvik (i henhold

til fullmakt), org.nr.

9G4 338 442, som

representerer 120 aksjer og stemmer i selskapet.

Hordaland fylkeskommune, representert ved
org.nr. 938 626 367, som representerer L80 aksjer og sternmer i selskapet.
Således var 100 % av selskapets totale aksjekapital og stemmeberettigede aksjer

1

til stede.

VALG AV MøTEIEDER

Hordaland fylkeskommune sin representant ved
møteleder, samt

2

til åføre

ble valgt til

og undertegne protokollen, jf. asl. S 5-7 (3) oe S 5-7 a (3)

SAMTYKKE TIL AVHOTDELSE AV FORENKLET EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING IHT.
ASL. S 5-7 OG GODKJENNING AV DAGSORDEN

Samtlige aksjeeiere samtykket

til at det ble holdt ekstraordinær generalforsamling etter reglene i asl. S 5-

7, samt at generalforsamlingen ble avholdt uten vedtak fra styret om innkalling til

ekstraordinær

generalforsamling etter asl. $ 5-.6 (1), jf. asl. $ 5-6 (3). Dagsorden ble godkjent.
Samtlige aksjeeiere er gitt mulighet til å delta i behandlingen av saken på egnet måte, jf. asl. g 5-7 (1) nr,
1. Styremedlemmene, daglig leder og revisor er gitt mulighet til å uttale seg om saken, jf. asl. S 5-7 (1) nr.
2. Det har ikke blitt krevd at saken behandles av generalforsamlingen i møte.
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VEDTEKTSENDRING

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak
Selskapets vedtekter $ 6 endres fra å lyde:

"Aksjone kon ikkje omsetjost"

tilå
"

lyde:

Aksjø ne ka

n omsetjost"

,***

Alle vedtak var enstemmige. Det forelå ingen flere saker

til behandling.

Protokollen ble gjennomgått og undertegnet. Protokollen sendes deretter til samtlige aksjeeiere i henhold

til aksjeloven 5 5-7 a (3).

2018

Navn:

Utpekt av generalforsamlingen iht. $ 5-7 a (3)
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PÅ VTCNC AV AIiKøY

KoMMUNE FoR Å rnong vEDTEKTER
Askpy kommsne, en noruk *ommune ned funatnlngsadrcsse lGnprvlkrrcAen
o6tnlsaslonsnummer 96,{ 338 tl42 (hcrettcr benarnt $ullmtttr3lurrf gb hcrucd:

al

Nrvn: Trond luullq fnr./pnr.:190463 itftE6 og

b)

Nevn:

l, Sldl

filrppæt,

oB

trtu Olav Smde, fnr./trrr.:29tl6ilE21

({al og (bl er hercttcr cnkeltvls benevnt rFullmc*dgr q I fellesstop som rFultmchlgrncr} fullmakt til,
rlene eller I fellesslap, å æprerantee Fullmakbgfucr på gcnenlfonamllng I Askoy Bompry;5ebtrp AS
den 28. februar 20tE clhr gå et narmere a4itt tlGpunlc lnncn !ilt. rprll20ts, og I den fiorblndch

t

slemme fon

1.

at

tll at dd hold€r forenkkt

Fullmrktsglrær samtyller

vcdtrk fte styrut,lfr. aksfelovens

2.

0 5.6

of

g

*ttW

eksbaordlnær grncrelfonamllq uten

at 5 0 t vedEktcne tll Ask V Bompengeselstap AS cndrs fra øksloae lon hklc oøsettmo tll
r/lk$oæ koa omscttartr og at owrrlrlftrn I 5 6 cndes t6 t0msctntng w olrilan.

Fullmaktrylver forpllhar scg h:wrd uglenkallellg og uhtlngct tll I nara bundct av og rcspehcrc ethvert
doluncnl, cnhwr handlln3 og enlwer forplhatrc som Rrilmehlgcn clhr Fultmektficne igncrcr. lonhr
s€& eller påt r rca på vrgne rv Fultmalbglver urdcr dcnne fulknattco.

Fullmrlten er tgfmlaltcllg bren pcdodc på 6 mlnadcrfrr drto fol utstedclsc q skal tll enlwertld (både
undcr og ltlcr nevnts perlodr) varl cndelg q blndende
Fullmrktrgtuer og ve*cn penonei ellcr
scblep som har brhtnlng mcd Fullmehf,ene slal rrære forpllltet tll å undrnoka om ?ufimrhten rr
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trulket tflbake.

Fullmahtsgluer pltar erg lurvc4 uSFnh[e[t og ubctkget, t hoUc Fullmehlgene sLderlCs for rtlrvet
bpr trar, koslnrd, utglft oS forgtrhcher rom ml$c oppstå som fltgc av Fullmehlgenes handlhger

og/eller unnlatelscr undcr denne ftrllrnakteu

stz,ertaen
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