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INNKALLING 

 

TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 

 

TOMRA SYSTEMS ASA 

 

 

 

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Tomra Systems ASA den 21. april 

2009 kl. 19.30 i selskapets lokaler i Drengsrudhagen 2 i Asker. Registrering av fremmøtte 

aksjeeiere vil finne sted fra kl. 19.00. 

 

 

Følgende saker foreligger til behandling: 

 

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. Fortegnelse over fremmøtte 

aksjeeiere, herunder aksjeeiere representert ved fullmakt. 

 

2. Valg av møteleder. 

 

3. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 

 

4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 

 

5. Redegjørelse fra administrasjonen om status i selskapet og konsernet. 

 

6. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2008 for selskapet og konsernet, 

herunder forslag om utdeling av utbytte (se vedlegg). 

 

7. Rådgivende vedtak om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse 

til ledende ansatte, og bindende vedtak om aksjebasert avlønning til alle ansatte (se 

vedlegg). 

 

8. Fastsettelse av honorar til styret, komitéer og revisor (se vedlegg). 

 

9. Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret, styreleder og nominasjonskomité (se 

vedlegg). 

 

10. Valg av revisor. 

 

11. Nedsettelse av aksjekapitalen ved sletting av egne aksjer – vedtektsendring 

(se vedlegg). 

 

12. Fullmakt til å foreta erverv og avhendelse av egne aksjer (se vedlegg). 

 

13. Fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp og fusjoner 

(se vedlegg). 
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* * * * * 

 

Antall aksjer i selskapet er 155 020 078, hver med én stemme i generalforsamlingen, jf. 

verdipapirhandelloven § 5-9 andre ledd. Aksjeeiere kan møte og utøve stemmerettigheter 

personlig eller ved fullmektig. Fullmakt er vedlagt innkallingen, jf. verdipapirhandelloven § 

5-9 tredje ledd. 

 

Styret og ledelsen ønsker alle aksjeeiere velkommen til å delta på den ordinære 

generalforsamlingen. 

 

 

3. april 2009 

 

TOMRA SYSTEMS ASA 

 

 

Styret 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Vedlegg 1:  Nærmere redegjørelse for og forslag til vedtak i enkelte saker til behandling på 

ordinær generalforsamling i Tomra Systems ASA 21. april 2009 

Vedlegg 2:  Årsrapport 

Vedlegg 3:  Revisors bekreftelse ved nedsettelse av aksjekapital 
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Vedlegg 1 

 

NÆRMERE REDEGJØRELSE FOR OG FORSLAG TIL VEDTAK I ENKELTE 

SAKER TIL BEHANDLING PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA 

SYSTEMS ASA 21. APRIL 2009 

 

 

Sak 6: Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2008 for selskapet 

og konsernet, herunder forslag om utdeling av utbytte 
 

Årsrapport som inneholder årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2008 er 

vedlagt denne innkallingen, jf. allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd. 

 

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 

 

”Årsregnskapet og årsberetningen for 2008 godkjennes. Det utbetales et ordinært 

utbytte på NOK 0,50 per aksje. Utbytte på aksjen utbetales til den som er eier av 

aksjen ved utløpet av 21. april 2009. Aksjene vil bli notert på Oslo Børs eksklusive 

utbytte fra og med 22. april 2009.” 

 

Utbetaling vil finne sted ca. 5.  mai 2009. 

 

 

Sak 7: Rådgivende vedtak om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen 

godtgjørelse til ledende ansatte, og bindende vedtak om aksjebasert 

avlønning til alle ansatte 

 

Styret har avgitt erklæring som inneholder retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen 

godtgjørelse for ledende ansatte, jf. allmennaksjeloven § 6-16a. Erklæringen er inntatt i 

årsrapporten på side 48. 

 

Generalforsamlingens avstemning over retningslinjene som fremgår av styrets erklæring, er 

kun veiledende for styret, bortsett fra retningslinjene for godtgjørelser i form av: ”tildeling av 

aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller 

utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor det samme konsernet”, 

som generalforsamlingen skal godkjenne med bindende virkning for styret, jf. 

allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd, tredje punktum, jf. § 16-6a annet ledd, fjerde punktum. 

 

I henhold til vedtak på ordinær generalforsamling i 2008 ble det etablert et aksjespareprogram 

hvoretter konsernets ansatte kan kjøpe aksjer til 16,67 % rabatt i forhold til markedsverdi. 

Rabatten er blant annet avhengig av at den ansatte beholder aksjene i minst ett år. Programmet 

er begrenset til 500 000 aksjer per år. Aksjene blir solgt til de ansatte fra selskapets 

beholdning av egne aksjer. En videreføring av programmet er følgelig avhengig av at det 

vedtas ny fullmakt for selskapet til å erverve egne aksjer. 

 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 
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”Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, 

tas til etterretning. 

 

Styrets erklæring hva gjelder fastsettelse av aksjebasert avlønning godkjennes som 

bindende for styret.” 

  

 

Sak 8: Fastsettelse av honorar til styret, komitéer og revisor 

 

Nominasjonskomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 

 

“For perioden april 2008 til april 2009 utbetales følgende honorarer til styret 

(fjorårstallene i parentes): 

 

Styrets leder:    NOK 500 000 (720 000) 

Eksterne styremedlemmer:  NOK 385 000 (385 000) 

Interne styremedlemmer:  NOK 225 000 (225 000) 

 

I tillegg utbetales en godtgjørelse på NOK 45 000 (45 000) per år for ledere av, og 

NOK 30 000 (30 000) per år for aksjonærvalgte deltagere i kompensasjons-, 

revisjons-, samfunnsansvars- og nominasjonskomiteene.  

 

Revisors honorar for 2008 på NOK 1 000 000 for revisjon av Tomra Systems ASA 

etter regning godkjennes.” 

 

Tomra betaler interne styremedlemmer et styrehonorar som er ment å dekke styreansvaret og 

tid til forberedelse, mens møtetiden forutsettes dekket av medarbeiderens lønn.  

 

 

Sak 9: Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret, styreleder og 

nominasjonskomité 

 

I foregående år har nominasjonskomitéen bestått av Tom Knoff (leder), Ole Dahl og Hild 

Kinder. Disse stiller til gjenvalg. 

 

Nominasjonskomitéen har innstilt følgende personer til vervet som styremedlemmer i Tomra 

Systems ASA for neste periode: Svein Rennemo, Jørgen Randers, Hege M. Norheim, Bjørn 

M. Wiggen og Aniela Gjøs. Nominasjonskomitéen innstiller på Svein Rennemo som 

styreleder og Bjørn M. Wiggen som nestleder. 

 

Sak 11: Nedsettelse av aksjekapitalen ved sletting av egne aksjer – vedtektsendring 

 

På den ordinære generalforsamling i 2008 fikk styret fullmakt til å beslutte erverv av 

15 000 000 egne aksjer opp til totalt pålydende NOK 15 000 000. Selskapet vil pr 

generalforsamlingsdagen ha ervervet i overkant av 5 000 000 egne aksjer under denne 

fullmakten. 

 

Styret foreslår at aksjekapitalen settes ned med NOK 5 000 00 ved at 5 000 000 ervervede 

aksjer slettes, og slik at det åpnes for ytterligere erverv av aksjer. Selskapet har solid 

egenkapital, og det er dermed rom for nedsettelse av aksjekapitalen. 
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Nedsettelsen vil skje i henhold til reglene om aksjekapitalnedsettelse i allmennaksjeloven § 

12-1 første ledd nr 2, jf. kapittel 9. Nedsettelsen er betinget av kreditorvarsel, jf. 

allmennaksjeloven § 12-6. 

 

I henhold til allmennaksjeloven § 12-2 annet ledd har revisor avgitt bekreftelse på at det er 

full dekning for selskapets bundne egenkapital etter nedsettelsen. Bekreftelsen er vedlagt som 

vedlegg 3. 

 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

 

”Selskapets aksjekapital settes ned med NOK 5 000 000 ved at selskapets beholdning 

av 5 000 000 egne aksjer slettes.” 

 

Nedsettelsen trer i kraft når den er registrert som gjennomført av Foretaksregisteret. 

 

 Fra ikrafttredelsen endres selskapets vedtekter til å lyde som følger: 

 

§4 

Aksjekapitalen er NOK 150 020 078 fordelt på 150 020 078 aksjer, hver pålydende 

NOK 1,00.” 

 

 

Sak 12: Fullmakt til å foreta erverv og avhendelse av egne aksjer 
 

Selskapet har god soliditet og likviditet, og styret anser konsernets kapitalstruktur som 

tilstrekkelig for å møte identifiserte investeringsbehov. For å ha frihet til å justere konsernets 

kapitalstruktur fremover, ønsker styret fullmakt til å beslutte erverv av egne aksjer. 

 

Fullmakten som ble gitt styret på foregående års ordinære generalforsamling til å foreta 

erverv av egne aksjer til totalt pålydende NOK 15 000 000, gjelder til generalforsamlingen. 

 

Da det siden ordinær generalforsamling i 2008 i alt er ervervet i overkant av 5 000 000 egne 

aksjer, foreslår styret at det gis ny fullmakt til å foreta erverv og avhendelse av ytterligere 

10 000 000 egne aksjer. 

 

Styret ønsker at tilbakekjøpte aksjer skal kunne benyttes i forbindelse med fusjon med eller 

ved oppkjøp av selskaper eller virksomheter, og til aksjespareprogrammet beskrevet under sak 

7 i dette vedlegg. Styret ønsker i tillegg å kunne benytte aksjene i forbindelse med at enkelte 

ansatte innehar ennå ikke utøvde opsjoner fra et tidligere opsjonsprogram, som det ikke lenger 

opptjenes opsjoner under. 

 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

 

”I medhold av allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve og avhende 

egne aksjer. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling. 

 

Selskapet kan i alt høyst erverve aksjer til pålydende verdi NOK 10 000 000. 

Vederlag per aksje skal minst utgjøre NOK 10 og høyst NOK 100. 
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Erverv av egne aksjer skal foretas over børs innenfor normal spread. 

 

Avhendelse av egne aksjer kan bare skje for å oppfylle selskapets aksjespareprogram 

og aksjeopsjonsprogram for konsernets ansatte, samt i forbindelse med fusjon eller 

ved oppkjøp av selskaper eller virksomheter. 

 

Fullmakten trer i kraft når fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.” 

 

 

Sak 13: Fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp og 

fusjoner 

 

Styret har de siste årene hatt fullmakt til å utvide aksjekapitalen gjennom rettede 

aksjekapitalforhøyelser og som vederlag for oppkjøp eller fusjoner. Eksisterende fullmakt 

bortfaller på generalforsamlingen. Styret foreslår derfor at denne erstattes av en ny fullmakt, 

slik at det fortsatt er mulig for styret å foreta slike disposisjoner. 

 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

 

 

”Styret får fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 15 000 000 ved 

nytegning av aksjer. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med fusjon og ved 

oppkjøp av selskaper eller virksomheter. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter 

allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse 

mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, 

samt beslutning om fusjon. Fullmakten skal gjelde frem til den neste ordinære 

generalforsamlingen i selskapet. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre 

vedtektenes § 4 tilsvarende.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


