
Innkalling til

Ordinær Generalforsamling
i Moelven Industrier ASA onsdag 25.mars 1998 kl.17.30



Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA
avholdes onsdag 25. mars 1998  kl. 17.30 i Moelv Kino, Moelv.

Til behandling foreligger:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 1997 i morselskap og konsern.

2. Disponering av årsresultat for Moelven Industrier ASA.

3. Godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer.

4. Godtgjørelse til revisor.

5. Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen.
Følgende medlemmer er på valg:
Axel Krogvig, Ola Vik, Bjørn H. Rasmussen og Arne Hyttnes.
Siden varamedlemmene velges for ett år om gangen, er alle disse på valg.
Dette gjelder Jan Teksum, Fredrik Wahl, Dyre Østby og Jørgen Kjærnes.

6. Fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen ved rettet emisjon mot aksjonærer i
Westwood AB og Notnäs AB, ved oppkjøp av treindustrivirksomhet.
Etter forhandlinger med aksjonærene i Westwood AB og Notnäs AB har Moelven Industrier ASA, med
forbehold blant annet om aksjonærenes godkjennelse, inngått avtale om å erverve samtlige aksjer i de
nevnte  selskapene. Westwood AB og Notnäs AB driver treindustrivirksomhet i Sverige. Transaksjonen
vil helt eller delvis kunne bli gjennomført som et kjøp av virksomhet.

Formålet med oppkjøpet er knyttet til Moelvens mål og fokus på strukturendringer innenfor den Norske
og Svenske treindustrien, for å få frem synergiene innenfor bransjen med hensyn til konkurransekraft
på såvel marked som ressurstilgang.

Oppgjør med selgerne forventes helt eller delvis å finne sted gjennom en rettet emisjon av aksjer i
Moelven Industrier ASA. Endelig kjøpesum vil kunne endres som følge av gjennomføring av due
diligence, og tidspunktet for gjennomføring av transaksjonen er ikke klart.  Av disse grunner kan endelig
emisjonsvedtak ikke treffes nå. Styret i Moelven Industrier ASA vil derfor be om fullmakt til å
gjennomføre emisjonen, og fremmer følgende forslag:

«Styret gis fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil kr. 107.500.000,- ved utstedelse av inntil
21.500.000 aksjer à pålydende kr. 5,- som forutsettes benyttet i sin helhet ved kjøp av aksjene i
Westwood AB og Notnäs AB, og/eller treindustrivirksomhet  tilhørende disse selskaper
eller deres eiere.

Dagens aksjonærer frafaller tegningsretten til aksjer utstedt etter denne fullmakt. Styret kan beslutte at
aksjeinnskudd skal være andre formueverdier enn penger.  Fullmakten skal også kunne benyttes i de
tilfeller som er omhandlet i Børslovens § 4-9.

Styret gis samtidig fullmakt til å endre vedtektenes § 4 første ledd slik at ordlyden samsvarer med den til
enhver tid gjeldende aksjekapital.  Fullmakten gjelder inntil ordinær generalforsamling våren 1999».



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 fredag 20. mars 1998.
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 1997 er utlagt på selskapets kontor, og sendes sammen med
denne innkalling til de som er registrert som aksjonærer i Moelven Industrier ASA per 2. mars 1998.
Moelvens årsrapport for 1997 og innkalling til ordinær generalforsamling er lagt ut på
internettadresse: http://www.huginonline.no/MOE

Moelv, 6. mars 1998

MOELVEN INDUSTRIER ASA
Axel Krogvig
Bedriftsforsamlingens formann


