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INNKALLING 

TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 
TOMRA SYSTEMS ASA 

 
 
 
Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Tomra Systems ASA den 23. april 2008 kl. 18.30 i 
selskapets lokaler i Drengsrudhagen 2 i Asker. Registrering av fremmøtte aksjeeiere vil finne sted fra kl. 
18.00 
 
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 2007 for selskapet og konsernet, herunder 

forslag om utdeling av utbytte (se vedlegg). 
 
7. Rådgivende avstemming om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 

ledende ansatte og bindene avstemming om aksjebasert avlønning (se vedlegg). 
 
8. Fastsettelse av honorar til styret, komiteer og revisor (se vedlegg). 
 
9. Valg av aksjonærvalgte medlemmer av styret, styreleder samt nominasjonskomité (se vedlegg) 
 
10. Nedsettelse av overkursfondet ved overføring til fri egenkapital (se vedlegg). 
 
11. Nedsettelse av aksjekapitalen ved sletting av egne aksjer – vedtektsendring (se vedlegg). 
 
12. Fullmakt til erverv og avhendelse av egne aksjer (se vedlegg). 
 
13. Fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp eller fusjoner (se vedlegg). 
 
 
Styret og ledelsen ønsker alle aksjeeiere velkommen til å delta på den ordinære generalforsamlingen. 
 

 
3. april 2008 

 
TOMRA SYSTEMS ASA 

Styret 
 
 
Vedlegg 



 
  

 

 side 2 av 5 

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS 
ASA 23. APRIL 2008 
 
 
Sak 6.  Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2007 for selskapet og konsernet, herunder 

forslag om utdeling av utbytte 
 
Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen er vedlagt denne innkallingen til ordinær 
generalforsamling, jf. allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd.  
 
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 
 

“Årsregnskapet og årsberetningen for 2007 godkjennes. Det utbetales et ordinært utbytte på NOK 
0,45 per aksje. Utbyttet på hver aksje utbetales til den som er registrert som eier av aksjen i 
Verdipapirsentralen ved utløpet av 23. april 2008. Aksjene vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo 
Børs fra og med 24. april 2008.”  

 
Utbetaling vil finne sted ca 7. mai 2008. 
 
 
Sak 7.  Rådgivende avstemming om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 

ledende ansatte og bindende avstemming om aksjebasert avlønning 
 
Styret har avgitt erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte, jf. 
allmennaksjeloven § 6-16a. Erklæringen er i medhold av allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd vedlagt, se 
årsrapporten side 27 og 28. 
 
I medhold av allmennaksjeloven § 6-16a annet ledd fjerde punktum, skal generalforsamlingen godkjenne 
med bindende virkning for styret 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”. 
 
Styret ønsker å etablere et aksjespareprogram der konsernets ansatte får kjøpe aksjer med 16,67% rabatt i 
forhold til markedsverdi. Rabatten skal bl.a. gjøres avhengig av at den ansatte beholder aksjene i minst ett år. 
Programmet vil være begrenset til 500.000 aksjer per år (tilsvarende 0,3% av aksjekapitalen). Aksjene som 
selges de ansatte vil tas ut fra selskapets beholdning av egne aksjer. Etablering av programmet er følgelig 
avhengig av at fullmakt til erverv av egne aksjer vedtas under sak 12 på generalforsamlingen.  
 
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:  
  

“Styrets erklæring hva gjelder fastsettelse av aksjebasert avlønning godkjennes og er bindende for 
styret, jf. allmennaksjeloven 6-16a annet ledd fjerde punktum. ” 

 
De øvrige retningslinjer som fremkommer av styrets erklæring forelegges generalforsamlingen og er 
veiledende for styret. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

 
“Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte tas til 
etterretning.” 

 
Sak 8.  Fastsettelse av honorar til styret, komiteer og revisor  
 
Nominasjonskomitéen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:  
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“For 2007 utbetales følgende honorarer til styret (2006 tallene i parentes): 
 
 Styrets leder: NOK 720.000 (NOK 680.000) 
Eksterne styremedlemmer: NOK 385.000 (NOK 365.000) 
Interne styremedlemmer: NOK 225.000 ( NOK 210.000) 

 
I tillegg utbetales en godtgjørelse på NOK 45.000 per år for ledere av, og NOK 30.000 per år for 
deltagere i, kompensasjons-, revisjons- og nominasjonskomitéene. Dersom et styremedlem 
engasjeres for ekstraordinær bistand utover ordinært styre- og komitéarbeid, vil hun/han bli 
godtgjort med NOK 10.000 per dag, maksimalt NOK 150.000 per år.  

 
Revisors honorar for revisjon av Tomra Systems ASA for 2007 etter regning til NOK 1.000.000 
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 aksjonærvalgte medlemmer av styret, styreleder samt nominasjonskomité 
 
Nominasjonskomitéen har i året som har gått bestått av Rolf Kåre Nilsen (leder), Tom Knoff og Ole Dahl.  
Komiteen har innstilt følgende personer til vervet som styremedlemmer i Tomra Systems ASA:  
Jo Lunder (formann)  
Jørgen Randers  
Hege M. Norheim  
Bjørn M. Wiggen (viseformann) Ny  
Aniela Gjøs Ny  
 
Som ny nominasjonskomité stiller Tom Knoff (leder), Ole Dahl og Hild Kinder. 
 
Bjørn M. Wiggen, Siviløkonom  (f. 1959) 
 2008       Direktør Orkla ASA  
 2006-07  Chief Executive Officer Mecom Europe AS  
 2005-06  Adm. direktør Orkla Media AS 
 2001-04  Senior Vice President (Central and Eastern Europe) Carlsberg Breweries AS 
 1998-2001  Adm. direktør Ringnes AS 
 1996-98  Verkställande Direktör AB Pripps Bryggerier (Stockholm) 
 1993-95  Direktør Staber Ringnes AS  
 1991-93  Direktør (Ukepresse/Kringkasting) Orkla Media AS 
 1990-91  Økonomidirektør Orkla Media AS 
 1987-90  Økonomidirektør Ernst G. Mortensens Forlag AS 
 1985-87  Analysesjef (controller) Orkla Industrier AS / Orkla Borregaard AS 
 1983-85  Siviløkonom konsernutvikling Orkla Industrier AS     
 
Aniela Gjøs, Sivilingeniør (f. 1959) 

2002 - Konserndirektør for Distribusjonsnett i Posten  
1996 -2002 Logistikkdirektør i Ringnes, selskap i Carlsberg  
1995 -1996 Logistikksjef i Ringnes, selskap i Orkla 
1993 -1995 Ansvarlig for analyse og forretningsutvikling i Ringnes 
1988 -1993 Controller i Ringnes - Frydenlund 
1986 -1988 Trainee i Nora Mineralvann 
1983 -1986 Prosjektansvarlig for å starte gründerbedrifter i Polen  
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Sak 10.  Nedsettelse av overkursfondet ved overføring til fri egenkapital 
 
Styret foreslår nedsettelse av selskapets overkursfond ved overføring til fri egenkapital med NOK 
500.000.000.  
 
Formålet med overføringen er å øke selskapets handlefrihet til å justere kapitalstrukturen, herunder fortsatt 
erverv av egne aksjer. Selskapet har solid egenkapital og det er dermed rom for nedsettelse av den bundne 
egenkapitalen.  
 
Nedsettelsen av overkursfondet vil skje i samsvar med reglene om nedsettelse av bunden aksjekapital i 
allmennaksjeloven § 3-2 annet ledd nr. 4, jf. kapittel 12. Nedsettelsen er betinget av kreditorvarsel.  
 
Styrets foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om nedsettelse av overkursfondet ved 
overføring til fri egenkapital:  
 

”Selskapets overkursfond nedsettes med NOK 500.000.000, fra NOK 1.418.300.000 til NOK 
918.300.000. Nedsettelsesbeløpet overføres til annen egenkapital i henhold til allmennaksjeloven § 
3-2 nr 4, jf. kapittel 12.  

 
Ovenstående endringer trer i kraft når nedsettelsen av overkursfondet registreres som gjennomført i 
Foretaksregisteret.”  

 
Revisors bekreftelse av at det er full dekning for selskapets bundne egenkapital etter nedsettelsen er vedlagt 
denne innkallingen til ordinær generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 12-2 annet ledd i.f. 
 
Sak 11. Nedsettelse av aksjekapitalen ved sletting av egne aksjer - vedtektsendring 
 
På ekstraordinær generalforsamling 19. desember 2006 fikk styret fullmakt til å erverve opp til 10.000.000 
egne aksjer. Selskapet har i henhold til denne fullmakten ervervet 10.000.000 aksjer og avhendet 329.861 
aksjer. Styret foreslår at aksjekapitalen nedsettes ved at gjenværende egne aksjer 9.670.139 slettes slik at det 
åpnes for ytterligere erverv av egne aksjer. Selskapet har solid egenkapital og det er dermed rom for 
nedsettelse av aksjekapitalen ved sletting av egne aksjer. 
 
Styret foreslår samtidig i sak 12 at det gis ny fullmakt til å erverve og avhende egne aksjer. 
 
Revisor har bekreftet at det etter nedsettelsen av aksjekapitalen er dekning for selskapets bundne egenkapital, 
jf. allmennaksjeloven § 12-2. Bekreftelsen er inntatt som vedlegg.  
 
Nedsettelsen av aksjekapitalen vil skje i samsvar med reglene om aksjekapitalnedsettelse i 
allmennaksjeloven § 12-1 første ledd nr 2, jf. kapittel 9. Nedsettelsen er betinget av kreditorvarsel. 
 
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om nedsettelse av aksjekapitalen:  
 

”Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 9.670.139 ved at beholdningen av 9.670.139 egne 
aksjer slettes. 

 
Ovenstående endringer trer i kraft når nedsettelsen av aksjekapitalen registreres som gjennomført i 
Foretaksregisteret.” 

 
I samsvar med ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen fatter vedtak om endring av § 4 i selskapets 
vedtekter til å lyde som følger: 
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”Selskapets vedtekter skal endres til å lyde som følger:  
 

§4 
Aksjekapitalen er NOK 155.020.078 fordelt på 155.020.078 aksjer, hver pålydende NOK 1,00.” 

 
 
Sak 12. Fullmakt til erverv og avhendelse av egne aksjer 
 
Tomra har per utgangen av 2007 en egenkapitalandel på 55 % og netto rentebærende gjeld på NOK 
226.000.000 på en balanse på totalt NOK 2.952.000.000. Konsernet har følgelig betydelig løfteevne og styret 
anser konsernets kapitalstruktur som tilstrekkelig for å møte de identifiserte investeringsbehov. For å ha en 
nødvendig frihet til ytterligere å justere konsernets kapitalstruktur ber styret om fullmakt til å kjøpe tilbake 
inntil 15.000.000 aksjer. 
 
Tomra har tidligere hatt opsjonsprogram for sine ansatte. Det opptjenes ikke lenger opsjoner under disse 
programmene, men enkelte ansatte sitter fremdeles på opptjente opsjoner som ikke er utøvd. Styret ønsker 
derfor at tilbakekjøpte aksjer kan benyttes i denne forbindelse. 
 
I tillegg ønsker styret å ha fullmakt til å etablere et aksjespareprogram, slik som beskrevet under sak 7 i 
innkallingen. 
 
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om fullmakt til erverv av egne aksjer: 
 

“I medhold av allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve og avhende egne aksjer. 
Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling.  

 
Den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve, er NOK 15.000.000. Erverv 
av egne aksjer skal foretas over børs og innenfor normal spread mot et vederlag på minimum NOK 
20 og maksimum NOK 200 for hver aksje. Avhendelse av egne aksjer kan bare skje for å oppfylle 
selskapets aksjespareprogram eller aksjeopsjonsprogram for konsernets ansatte, samt i forbindelse 
med fusjon eller ved oppkjøp av selskaper eller virksomheter.”. 

 
Ovenstående fullmakt trer i kraft når fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.” 

 
 
Sak 13. Fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp eller fusjoner 
 
Styret har de siste årene hatt fullmakt til å utvide aksjekapitalen gjennom rettede emisjoner eller som 
vederlag for oppkjøp eller fusjoner. Eksisterende fullmakt bortfaller på årets ordinære generalforsamling. 
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 om fullmakt til å foreta rettede 
aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp eller fusjoner.  
 

”Styret får fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 15.000.000  (9,7 % av 
aksjekapitalen) ved nytegning av aksjer. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med fusjon eller 
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.” 


