PROTOKOTL
fra ekstraordinær generalforsamling

i

Bergen-Os Bom pengeselskap AS
Org. nr. 990 358 699

avholdt den

r

201"8 i samsvar med reglene om forenklet generalforsamling i aksjelovens g 5-7

ÅpNING oG REGISTRERING AV FREMMøTTE AKSJoNÆRER

Generalforsamlingen ble åpnet av Hordaland fylkeskommune sin representant ved

Følgende aksjeeiere deltok i behandlingen av saken:
Bergen kommune, representert ved Trond Juvik (i henhold til fullmakt), org.nr. 964 338 531-, som
representerer 24 aksjer og stemmer i selskapet.

Hordaland fylkeskommune, representert ved
org.nr. 938 626 357, som representerer 52 aksjer og stemmer i selskapet.
Os kommune, representert ved Trond Juvik (i henhold til fullmakt), org.nr. 844 458 312, som
representerer 24 aksjer og stemmer i selskapet.
Således var 100 % av selskapets totale aksjekapital og stemmeberettigede aksjer

1

til stede

VAIG AV MøTELEDER

Hordaland fylkeskommune sin representant ved

ble valgt til

møteleder, samt til å føre og undertegne protokollen, jf. asl. g 5-7 (3) og 5 5-7 a (3).

2

SAMTYKKE TIL AVHOLDETSE AV FORENKLET EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMTING IHT.
ASt.5 5-7 OG GODK'ENNING AV DAGSORDEN

Samtlige aksjeeiere samtykket til at det ble holdt ekstraordinær generalforsamling etter reglene i asl. S 57, samt at generalforsamlingen ble avholdt uten vedtak fra styret om innkalling til ekstraordinær
generalforsamling etter asl. $ 5-5 (1), jf. asl. 5 5-5 (3). Dagsorden ble godkjent.
Samtlige aksjeeiere er gitt mulighet til å delta i behandlingen av saken på egnet måte, jf. asl. 5 5-7 (1) nr
L. Styremedlemmene, daglig leder og revisor er gitt mulighet til å uttale seg om saken, jf. asl. 5 5-7 (1) nr
2. Det har ikke blitt krevd at saken behandles av generalforsamlingen i møte.

3

VEDTEKTSENDRING

GeneralforsamIingen fattet fØlgende vedtak:
Selskapets vedtekter 5 5 endres fra å lyde:

"Aksjone kan ikkje omsettost"

tilå

lyde:

"

Aksjane kan omsetjøst"
l.t**

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 $ 5-7 a (3).

20L8

Navn:

Utpekt av generalforsamlingen iht. g 5-7 a (3)

FUIIMAKT TL Å MøTE PÅ GENERATFORSAMLING PÅ VEGNE AV BERGEN
KoMMUNE FoR Å rruone vEDTEKTER
Bergen kommune, en norsk kommune med forretningsadresse Rådhusgaten 10, 5014 Bergen, og
organisasjonsnummer 964 338 531 (heretter benevnt <Fullmaktsgiver)gir herved:

a)

Navn: Trond Juvlk, fnr./pnr.: 190453 3418G og

b)

Navn: Leiv Olav Sunde, fnr./pnr.: 29A765 21324

((a) og (b) er heretter enkeltvis benevnt aFullmektigr og ifellesskap som <Futlmektigene>) fullmakt til,
alene eller i fellesskap, å representere Fullmaktsgiver på generalforsamling i Bergen-Os Bompengeselskap
AS den 28. februar 2018 eller på et nærmere angitt tidspunh innen 30. april 2018, og i den forbindelse å

stemme for:

1'

at Fullmaktsgiver samtykker tll at det holdes forenklet ektraordlnær generalforsamling uten
vedtakfra styret,jfr. akjelovens 5 5-5 og 5 5-7; og

2.

at 5 5 I vedtektene tll Bergån-os Bompengeselskap AS endres fra <<Aksjone kan ikkje omsettost,
tll <AksJane kan omsettash og at overskriften I I5 endes til <Omsetnlng av al<sjør>.

Fullmaktsgiver forplikter seg herved ugjenkallelig og ubetinget tll å være bundet av og respektere ethvert
dokument, enhver handllng og enhver forplikelse som Fullmektigen eller Fullmehigene slgnerer, foretar
seg, eller påtar seg på vegne av Fullmaktsgiver under denne fullmakten.

Fullmahen er ugienkallelig for en periode på 6 månederfra dato for utstedetse og skattil enhver tid (både
under og etter nevnte periode) være endelig og bindende for Fullmahsgiver og verken personer eller
selskap som har befatning med Fullmeklgene skal være forpllktet til å undersøke om fullmahen er
trukket tilbake.
FullmaKsgiver påtar seg herved, ugjenkallelig og ubetingef å holde Fullmehigene skadesløs for ethvert
tap, krav, kostnad, utgift og forpliktelser som måtte oppstå som følge av Fullmehigenes handlinger

ogleller unnlatelser under denne fullmahen.
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Av os

Os kommune, en norsk kommune med forretningsadresse Torggata 7, 5200 Os, og organlsasjonsnurnmer

844 458 312 (herener benevnt aFullmakugtvart gir herved:

a)

Navn: Trond Juvik, fnr./pnr.: 19{1463 34186 og

bl

Navnr

leivOlavsundg fur.lpnr.: 29O76j273?.4

((al oe (b! er heretter enkeltvls benevnt cFullmehigu og i fellesskap som cFu[mcktlgener) fultmakt til,
alene eller I fellesskap, å representere Fullmaktsgiver på generalforsamling i Bergen€s Bompengeselskap
AS den 28' februar 2018 eller på et nærmere angitt tidspunkt lnnen 30. april 2018, og I den forblndelse å
stemme for:

1'

at Fullmahsglver samtykker tll at det holdes forenklet eksilaordinær generatforsamling uten
vedtak fra styret, Jfr. aksJelovens

2.

I 5{

og 5 5-7; og

at S 5 lvedtektene til Bergen{s Bompengeselskap AS endres fra aAksjøne kan tkkJe omsettasta
tll uAksione kan omsenostD og at overskriften I g 5 endes lll t0msetning ov okjørv.

Fullmaktsgiver forpllher seg herved ugienkallelig og ubetlnget tllå være bundet av og respektere ethvert
dokument, enhver handllng og enhver forpllktelse som Fullmektlgen eller Fullmekt[ene slgnerer, foretar
seg etler påtar ssg på vegne av Fullmaktsglver under denoe fullmakten.

Fullmahen er ugienkallelig for en perlode på 6 måneder fra dato for utstedelse og skal til enhver tld
{både
under og €tter nerrnte perlode) være endelig og blndende for Fullrnaktsgiver og verken personer eller
selskap som har befatning med Fullmekti,gene skal være forpliktet til å understke om fullmakten er
trukket tllbeke.

Fullmaktsglver påtar seg herved. ugjenkallelig og ubetinget, å holde Fullmektigene skadeslgs for ethvert

tap, krav, kostnad, utgift og forplihelser som rnåtte oppstå som følge av Fullmektlgenes handlinger
og/eller unnbtelser under denne fullmakten.
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