
Innkalling til

Ordinær Generalforsamling
i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30

Moelven Industrier ASA



Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA
avholdes torsdag 29. april 1999  kl. 17.30 i Moelv Kino, Moelv.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved bedriftsforsamlingens formann
og godkjenning av innkallingen og dagsorden.

2. Godkjennelse av resultatregnskap og balanse for 1998 for morselskap og konsern.

3. Disponering av årsresultat for Moelven Industrier ASA.

4. Fastsette godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer.

5. Fastsette godtgjørelse til revisor.

6. Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen.

Følgende medlemmer er på valg:

Harry Konterud
Odd Tangnæs
Odd Torland
Fredrik Wahl

7. Endring av vedtektene.

a.  Nåværende § 4 foreslås endret til:
Selskapets aksjekapital er kr. 463.211.920.- fordelt på 92.642.384 aksjer.
Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

b. Nåværende § 8 foreslås tatt bort.

c. Nåværende § 9 foreslås som ny § 8 og endret til:
Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember. For generalforsamling er korteste
innkallingsfrist 14 dager. Det kan ved innkallelsen kreves at de aksjeeiere som vil møte på
generalforsamlingen melder dette skriftlig  til selskapets kontor senest tre dager før
generalforsamlingen. Dersom slik melding ikke skjer i rett tid, medfører dette at
vedkommende ikke har adgang til generalforsamlingen.

d. Nåværende § 10 foreslås som ny § 9 og endret til:
På den ordinære generalforsamling behandles følgende saker:
1. Godkjennelse av årsregnskapet, herunder anvendelse av årsoverskudd

eller dekning av underskudd og utdeling av utbytte.
2. Valg av tillitsmenn.
3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
4. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

e.  Nåværende § 11 foreslås tatt bort.



8. Fullmakt til styret til å kjøpe egne aksjer.

Allmene aksjeselskaper har på visse vilkår lov til å kjøpe og selge egne aksjer. For å øke selskapets
finansielle fleksibilitet, vil styret i Moelven Industrier ASA be om følgende fullmakt:

Styret gis fullmakt til kjøp og salg av inntil 9.264.238 aksjer, pålydende kr. 5.-, tilsvarende et samlet
pålydende på NOK 46.321.190. Kursen skal ikke være lavere enn NOK 2,50 og ikke høyere enn
NOK 20,- og være på nivå med børskursen på handletidspunktet. Erverv og salg kan skje slik styret
finner det hensiktsmessig.
Fullmakten gjelder for 18 måneder fra den blir vedtatt.

Informasjon:
De aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen selv eller ved fullmakt, bes returnere
svarslipp i utfylt stand til Moelven Industrier ASA ved Ingebjørg Koppang i løpet av 26. april 1999.
Dersom slik melding ikke er mottatt innen fristens utløp, medfører dette ifølge vedtektenes § 9,
at vedkommende ikke har adgang til generalforsamlingen. For å gi møterett, må aksjen være
registrert i den reelle eiers navn i Verdipapirsentralen (VPS), eller på annen måte ha anmeldt og
godtatt sitt erverv.

Etter generalforsamlingen vil det bli servert kaffe og snitter.

Selskapets årsoppgjør og revisjonsberetning for 1998 er utlagt på selskapets kontor og sendes
sammen med denne innkallingen til de som er registrert som aksjonærer i Moelven Industrier ASA
per 22. mars 1999. Årsrapport for 1998 og innkalling til ordinær generalforsamling er
dessuten lagt ut på internettadresse: http://www.huginonline.no/MOE/SERV/rapporter.html

Moelv, 22. mars 1999
MOELVEN INDUSTRIER ASA

Axel Krogvig
Bedriftsforsamlingens formann

Vedlegg: Årsrapport for 1998



PÅMELDING

Hvis De ønsker å møte på generalforsamlingen, ber vi om at denne meldingen sendes

Moelven Industrier ASA
Postboks 134
2391 Moelv

slik at den er selskapet i hende senest i løpet av mandag 26. april 1999.
I den forbindelse gjøres spesielt oppmerksom på vedtektenes § 9.

Undertegnede aksjeeier i Moelven Industrier ASA vil møte i selskapets ordinære
generalforsamling torsdag 29. april 1999 og stemme for:

........................ egne aksjer

........................ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

I alt ........................ aksjer

.................................. den ........................... 1999

...........................................................................................................................................................
Navn med blokkbokstaver Underskrift

FULLMAKT

Hvis De ikke ønsker å møte på generalforsamlingen, kan denne fullmakten benyttes av
den De bemyndiger.

Undertegnede, eier av ................ aksjer i Moelven Industrier ASA, gir herved

...........................................................................................................................................................

fullmakt til å møte og stemme for meg i den ordinære generalforsamlingen i selskapet
torsdag 29. april 1999.

.................................. den ........................... 1999

...........................................................................................................................................................
Navn med blokkbokstaver Underskrift



VEDTEKTER
§ 8

Ingen kan velges som medlem (varamedlem) av
styret eller bedriftsforsamlingen hvis han i
funksjonstiden vil fylle 70 år.

§ 9
Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember.
For ordinær generalforsamling er korteste
innkallingsfrist 14 dager, og for ekstraordinær
generalforsamling åtte dager.  Det kan ved
innkallelsen kreves at de aksjeeiere som vil møte
på generalforsamlingen melder dette skriftlig til
selskapets kontor, senest 3 dager før
generalforsamlingen.  Dersom slik melding ikke
skjer i rett tid, medfører dette at vedkommende ikke
har adgang til generalforsamlingen.  Innen samme
frist må eventuelle fullmakter være innkommet til
selskapets kontor.

§ 10
På den ordinære generalforsamling behandles
følgende saker:
1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
2. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av

underskudd i henhold til den fastsatte balanse og
utdeling av utbytte.

3. Fastsettelse av konsernregnskap.
4. Valg av tillitsmenn.
5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører

under generalforsamlingen.
6. Andre saker som er nevnt i innkallelsen.

§ 11
For øvrig gjelder aksjeloven i den utstrekning den i
vedtektene ikke er fraveket.

§ 1
Selskapet som er stiftet 24. juli 1899, har navnet
Moelven Industrier ASA.  Selskapet er allment
aksjeselskap.

§ 2
Selskapets forretningskontor er i Ringsaker.

§ 3
Selskapets formål er fabrikasjon og virksomhet som
står i forbindelse med denne, handel og annen
økonomisk virksomhet, samt deltagelse i andre
selskaper ved aksjetegning eller på annen måte.

§ 4
Selskapets aksjekapital er kr. 463.211.920,- fordelt på
92.642.384 aksjer.  Selskapets aksjer skal være
registrert i Verdipapirsentralen.

Overdragelse av aksjer må for å være gyldig,
godkjennes av selskapets styre.

§ 5
Styret velges av bedriftsforsamlingen og består av syv
medlemmer med varamedlemmer.  En person kan
være varamedlem for en eller flere styremedlemmer.
Et styremedlem kan ha flere varamedlemmer, dog slik
at det samlede antall varamedlemmer ikke kan
overstige syv.  Etter at styret er valgt, velger
bedriftsforsamlingen styrets formann.

§ 6
Selskapets signatur har styreformannen eller 3 av de
øvrige styremedlemmer i fellesskap.

§ 7
Selskapet har bedriftsforsamling på 12 medlemmer.
Generalforsamlingen velger åtte medlemmer og fire
varamedlemmer for disse medlemmer.


