
Innkalling til

Ordinær Generalforsamling
i Moelven Industrier ASA  torsdag 10.april 1997 kl.17.30



Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA
avholdes torsdag 10. april 1997  kl. 17.30 i Moelv Kino, Moelv.

Til behandling foreligger:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 1996 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: Harry Konterud, Per Stamnes, Jan G. Hartvig og Odd Tangnes.
Siden varamedlemmene velges for ett år om gangen, er alle disse på valg.

6. Fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen til formål rettet emisjon mot ansatte og
styret.
Ansatte i Moelven-konsernet har etter at konsernet ble børsnotert vært ønsket som aksjonærer i
selskapet. Det er fortsatt positivt at ansatte føler eierskap til sine resultater som aksjonærer.

Styret fremmer med dette følgende forslag:
« Styret gis fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil kr. 10.000.000 fordelt på 2.000.000 aksjer
hver pålydende kr. 5,-, i form av rettet emisjon til ansatte og styret. Fullmakten gis etter
aksjelovens § 4-8, og gjelder for fem år. Vedtaket medfører at aksjonærene frafaller sin fortrinnsrett
til tegning av nye aksjer etter aksjelovens § 4-2.

Styret gis fullmakt til å fastsette nødvendige regler for gjennomføring av ordningen i praksis,
herunder kriteriene for tildeling og emisjonskurs m.m.
Ordningen skal tilpasses de til enhver gjeldende skatteregler og øvrige lovbestemmelser.»

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 mandag 7. april 1997.
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 1996 er utlagt på selskapets kontor, og sendes sammen
med denne innkalling til de som er registrert som aksjonærer i Moelven Industrier ASA per 10. mars 1997.

Moelv, 10. mars 1997

MOELVEN INDUSTRIER ASA
Axel Krogvig
Bedriftsforsamlingens formann

Vedlegg



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 7. april 1997.
I den forbindelse gjøres spesielt oppmerksom på vedtektenes § 9.

Undertegnede aksjeeier i Moelven Industrier ASA vil møte i selskapets ordinære
generalforsamling torsdag 10. april 1997 og stemme for:

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

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

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

................................., den ........................... 1997

...........................................................................................................................................................
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 10. april 1997.

.................................. den ........................... 1997

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


