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Til aksjonærene i BWG Homes ASA 
 
 
 

Innkalling til ordinær generalforsamling 
 
Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium 
Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo  
 

torsdag 26. mai 2011 kl 10:00. 
 
 
Styret foreslår følgende dagsorden: 
 
1. Åpning av generalforsamlingen.  

Fortegnelse over møtende aksjonærer. 
 

2  Valg av møteleder. 
 
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 
 
4. Valg av én person til å medundertegne protokollen. 
 
5. Orientering om selskapets virksomhet og status. 
 
6. Behandling av styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse.  
  

Erklæring fra styret i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte er vedlagt (vedlegg 3).  
 
I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd skal det holdes en rådgivende avstemning 
over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen på generalforsamlingen.  
 
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 
 
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til prinsippene for lederlønnsfastsettelse i BWG Homes 
ASA slik disse fremgår av styrets erklæring i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a om 
fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. 

 
7. Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2010, herunder godkjennelse av 

utbytte. 
 

Selskapets Årsrapport for 2010 er tilgjengelig på www.bwghomes.no. 
 
Styret foreslår utbetaling av et utbytte på NOK 0,90 per aksje for regnskapsåret 2010. Dersom 
styrets forslag vedtas, vil selskapets aksjer bli handlet eksklusive utbytte fra og med 27. mai 
2011, og utbytte vil bli utbetalt den 9. juni 2011 til aksjonærer per 26. mai 2011. 
 
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:  
 
Årsberetning og årsregnskap for 2010 godkjennes med disponering som foreslått av styret, 
herunder utbetaling av et utbytte på NOK 0,90 per aksje. 

  



 

 2 

 
8. Styrets forslag om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen. 

 
For å sikre selskapet den nødvendige finansielle fleksibilitet fremover foreslår styret at 
generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 
 
1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 30 000 000 ved 

utstedelse av inntil 30 000 000 nye aksjer hver pålydende NOK 1,-. Innenfor denne 
ramme kan fullmakten benyttes flere ganger. 

2. Fullmakten skal gjelde frem til den ordinære generalforsamling i 2012. 

3. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. 

4. Styret fastsetter de øvrige vilkår for tegningen. 

5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og som vederlag ved erverv 
av aksjer i andre selskaper. 

6. Fullmakten omfatter også rett til å beslutte fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.  

Den tidligere registrerte fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen vil utgå med virkning fra 
generalforsamlingsdagen.  

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 
 
Styrets forslag om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen godkjennes. 

9. Styrets forslag til vedtektsendring vedrørende aksjonærenes adgang til 
forhåndsstemming. 

  
Allmennaksjelovens § 5-8 b åpner mulighet for å gi aksjeeierne adgang til å avgi stemme 
skriftlig - herunder også ved bruk av elektronisk kommunikasjon - i en periode forut for 
generalforsamlingen. Forutsetningen er at det benyttes en betryggende metode for å 
autentisere avsenderen. 
 
Det foreslås inntatt et nytt siste avsnitt om dette i vedtektenes § 7. 
 
”Styret kan beslutte at aksjeeierne skal gis adgang til å avgi skriftlig forhåndsstemme - 
herunder også ved bruk av elektronisk kommunikasjon - i saker som skal behandles i 
generalforsamlingen. Det skal fremgå av innkallingen om det er gitt adgang til skriftlig 
stemmegivning før generalforsamlingen, og hvilke regler som er fastsatt for slik 
stemmegivning.” 
 
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 
 
Styrets forslag om tilføyelse av et nytt siste avsnitt i vedtektenes § 7 godkjennes. 

 
10. Valg av styremedlemmer, samt styrets leder og nestleder. 

 
Styret har i 2010 hatt følgende aksjonærvalgte medlemmer: Harald Walther, Eva Eriksson, 
Hege Bømark og Petter Neslein med Harald Walther som styreleder og Eva Eriksson som 
nestleder. Funksjonstiden for alle de fire aksjonærvalgte styremedlemmene utløper i 
forbindelse med årets generalforsamling. Petter Neslein har frasagt seg gjenvalg. 
 
I henhold til selskapets vedtekter skal Valgkomiteen foreslå kandidater til styret.  
Valgkomiteen foreslår, basert på samtaler med selskapets største aksjeeiere og en helhetlig 
vurdering av kompetanse og kontinuitet, at styret skal ha fire aksjonærvalgte styremedlemmer, 
og at de tre forannevnte styremedlemmer gjenvelges for to år, og at Espen E. Wiik velges som 
nytt styremedlem med en funksjonstid på to år.  
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Espen E. Wiik er Vice President Strategic Development i Orkla ASA og er utdannet 
sivilingeniør fra ETH Zurich i 1998. Han har vært ansatt i Orkla siden 2005, og har tidligere 
vært ansatt i A.T. Kearney. Han er styremedlem i Essens.no AS. 
 
CV for Harald Walther, Eva Eriksson, Hege Bømark og Espen E. Wiik er tilgjengelig på 
selskapets nettside. 
 
Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:  
 
Harald Walther, Eva Eriksson og Hege Bømark gjenvelges som styremedlemmer for to år, og 
Espen E. Wiik velges som nytt styremedlem for to år. 
 
Valgkomiteens innstilling er videre at Eva Eriksson velges som styreleder og Harald Walther 
velges som nestleder. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til 
dette. 
 

11. Valg av ny revisor. 
  

KPMG as har vært revisor for BWG Homes ASA siden børsnoteringen i 2006, og før det også 
for Block Watne. Etter mange år med samme revisor har administrasjonen i BWG Homes ASA 
gjennomført en evalueringsprosess som konkluderer med at selskapet ser det hensiktsmessig 
å velge ny revisor. 
 
I henhold til allmennaksjeloven og den fastsatte instruks for Revisjonsutvalget, skal 
Revisjonsutvalget gi en uttalelse til generalforsamlingen vedrørende styrets forslag til valg av 
ny revisor. Revisjonsutvalgets uttalelse er vedlagt innkallingen (vedlegg 4). 
 
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 
 
Styrets forslag om valg av Ernst & Young AS som ny revisor for BWG Homes ASA 
godkjennes. 
 

12. Fastsettelse av honorar til Styret. 
 
I henhold til instruks skal Valgkomiteen foreslå styrets honorarer.  
 
Honorarsatsene har vært uendret siden 2006. Valgkomiteen har gjennomgått honorarsatsene 
og vurdert disse i forhold til sammenlignbare selskaper, ansvar og arbeidsmengde. 
Valgkomiteen finner det riktig å foreslå en økning av honorarsatsene for 2010 i forhold til 
tidligere år. 
 
Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:  
 
Styrehonorarer for 2010 fastsettes i samsvar med Valgkomiteens innstilling til:  
Styreleder NOK 300 000, styrets nestleder NOK 250 000, aksjonærvalgte styremedlemmer 
NOK 175 000, ansattes representanter NOK 60 000, varamedlemmer for ansattes 
representanter NOK 3 000 per møte. 
 
I tillegg godtgjøres vervet som leder i Revisjonsutvalget med NOK 100 000, og vervet som 
medlem i Revisjonsutvalget med NOK 75 000. 
 

13. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor. 
 
Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2010 for BWG Homes ASA konsernet på NOK 
2 091 037, hvorav NOK 1 642 868 refererer seg til lovpålagt revisjon og NOK 448 170 til andre 
tjenester.  
 
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:  
Honorar til revisor for 2010 på NOK 2 091 037 godkjennes.  
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14. Fastsettelse av honorar til Valgkomiteen. 

 
Styret foreslår i henhold til punkt 6 i Retningslinjer for Valgkomiteen, honorar til Valgkomiteens 
leder og til de to øvrige medlemmer.  
 
Styret foreslår samme honorarsatser for 2010 som for 2009, og at generalforsamlingen treffer 
følgende vedtak:  
 
Honorar for 2010 fastsettes til NOK 40 000 til Valgkomiteens leder og NOK 10 000 til hver av 
de to øvrige medlemmer.  

 
 

****** 
 
 
Det gjøres oppmerksom på at retten til å delta og stemme på generalforsamlingen bare kan utøves for 
aksjer hvor ervervet er innført i aksjeeierregisteret (VPS) den femte virkedagen før 
generalforsamlingen, dvs. senest den 19. mai 2011. 
 
Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anmodes om å 
melde fra om dette ved innsending av vedlagte møteseddel (vedlegg 1) innen tirsdag 24. mai 2011 
kl 16:00.  
 
Om ønskelig kan fullmakt gis til styrets leder Harald Walther eller konsernsjef Lars Nilsen. Vedlagte 
fullmaktsskjema (vedlegg 2) bes benyttet. 
 
Innkallingen og tilhørende saksdokumenter samt CV for styrets medlemmer er tilgjengelige på 
selskapets nettside www.bwghomes.no. Dokumentene vil også være tilgjengelige i selskapets lokaler i 
Munkedamsveien 45, Oslo.  
 
Aksjonærer som ønsker det, kan få tilsendt trykket versjon av selskapets Årsrapport for 2010 ved 
henvendelse per e-post til post@bwghomes.no.  
 
 
 

 
Oslo, den 4. mai 2011 

 
 

For styret i BWG Homes ASA 
 

 
-------------------------------------- 

Harald Walther 
Styreleder 

 
 
 

 
Vedlegg: 
 
1. Møteseddel 
2. Fullmaktsskjema 
3.  Styrets erklæring vedrørende retningslinjer for lederlønnsfastsettelse i BWG Homes ASA 
4. Revisjonsutvalgets uttalelse om styrets forslag til valg av ny revisor   



 
Vedlegg 1/Appendix 1 
 
 

BWG Homes ASA - Ordinær generalforsamling 2011 / Annual General Meeting 2011 
 
 
 

MØTESEDDEL / REGISTRATION 
 
 

 
 
 
Undertegnede deltar på ordinær generalforsamling den 26. mai 2011. 
 
The undersigned will attend the Annual General Meeting on 26 May 2011. 

 
 
 
 
 
Dato/Date: _______________________ 

 
 
_______________________________________ 
Aksjeeiers underskrift/Shareholder’s signature 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Aksjeeiers fullstendige navn (blokkbokstaver)/Shareholder’s complete name (block letters)  
 
 
_________________________________________________________________________ 
Aksjeeiers adresse (blokkbokstaver)/Shareholder’s address (block letters)  
 
 
 
 
 
 
Returneres til /Please return to: 
 
BWG Homes ASA 
P.O. Box 1817 Vika 
N-0123 Oslo 
Att: Elisabet Landsend 
 
elisabet.landsend@bwghomes.no 
 
Telefax no: +47 23 24 60 13 
 
 
Må være selskapet i hende senest 24. mai 2011 kl 16:00.  
Deadline for receipt by the company: 24 May 2011 at 4:00 p.m. 



 
Vedlegg 2 
 
 
 
 
FULLMAKT – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MAI 2011 I BWG HOMES ASA 
 
 
Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 26. mai 2011, kan De møte ved 
fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjema. 

 
Undertegnede gir med dette ____________________________________________ (blokkbokstaver) 
fullmakt til å representere undertegnede, herunder stemme for undertegnedes aksjer på 
generalforsamling i BWG Homes ASA den 26. mai 2011, med adgang for fullmektig til å gi fullmakten 
videre til andre i tilfelle forfall.  
 
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset 
av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme ”for” forslagene i 
innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i 
tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. 
 
 

Sak For Mot Avstår 
Fullmektig 
avgjør 

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden     

6. Tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse     

7. Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2010     

8. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen     

9. Vedtektsendring vedrørende aksjonærenes adgang til 
forhåndsstemming  

    

10. Valg av styremedlemmer: 

     Eva Eriksson     

     Harald Walther     

     Hege Bømark     

     Espen E. Wiik     

11. Valg av ny revisor (Ernst & Young AS)     

12. Fastsettelse av honorar til styret     

13. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor     

14. Fastsettelse av honorar til Valgkomiteen     

 

 
Dato: _______________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
Aksjeeiers underskrift 
_________________________________________________________________________ 
Aksjeeiers fullstendige navn (blokkbokstaver)  
_________________________________________________________________________ 
Aksjeeiers adresse (blokkbokstaver)  
 
 
Returneres til:  
BWG Homes ASA 
P.O. Box 1817 Vika 
N-0123 Oslo 
Att: Elisabet Landsend 
 
elisabet.landsend@bwghomes.no 
Telefax no: +47 23 24 60 13 
 
Må være selskapet i hende senest 24. mai 2011 kl 16:00.  
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Vedlegg 3 

 

 
 
Belønningssystemet for ledende ansatte omfatter basislønn, bonusordning, pensjonsordning, 
etterlønnsordning og ytelser som firmabil, aviser, telefon og lignende. Konsernsjefens lønnsbetingelser 
er fastsatt av styret. Lønnsbetingelser for finansdirektør er fastsatt av konsernsjefen. Lønnsbetingelser 
for administrerende direktør i Block Watne AS og administrerende direktør i BWG Homes AB er fastsatt 
av styrene for de respektive datterselskapene etter innstilling fra konsernsjefen.  
 
Ledende ansatte har individuelle avtaler som – på visse vilkår – sikrer dem etterlønn utover ordinær 
oppsigelsestid. Etterlønnsordningen er begrenset oppad til 12 månedslønner. Lederen for den svenske 
virksomheten har avtale om etterlønnsordning på 24 måneder. Dette er en enkeltstående avtale som 
ble inngått før den virksomheten som han leder, ble kjøpt av BWG Homes ASA. Utover dette er det ikke 
inngått avtaler med ledende ansatte som gir dem særskilt vederlag ved opphør eller endring av stilling. 
 
Ledende ansatte har individuelle bonusordninger basert på selskapets resultat og den enkeltes 
prestasjoner. Bonusordningene er begrenset oppad til 12 månedslønner. Det er ikke etablert 
bonusordning for konsernsjefen. Konsernsjefen fastsetter bonuskriterier for øvrige ledende ansatte. 
Disse er i hovedsak knyttet til resultatoppnåelse innen den enkeltes ansvarsområde.  
 
Ledende ansatte har ikke aksjebasert avlønning eller opsjonsordninger. BWG Homes har ingen 
forpliktelse til å gi ledende ansatte, styret eller andre ansatte overskuddsdeling, aksjebasert avlønning 
eller opsjoner. 
 
Det vises for øvrig til konsernregnskapets note 8 for spesifikasjon av alle elementer av ytelser til 
konsernsjefen og øvrige ledende ansatte. 

 

Dato: 4. mai 2011 
 
Til: Generalforsamlingen i BWG Homes ASA; vedlegg til sak 6  
  
Fra: Styret i BWG Homes ASA 
 
Angående:  Erklæring vedrørende retningslinjer for lederlønnsfastsettelse i BWG Homes 

ASA 
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Vedlegg 4 

 

 
 
Revisjonsutvalget skal, i henhold til allmennaksjeloven og fastsatt instruks for Revisjonsutvalget, gi 
en uttalelse til generalforsamlingen vedrørende styrets forslag til valg av ny revisor. Slik uttalelse 
avgis herved.  
 
KPMG as har vært revisor for BWG Homes ASA siden børsnoteringen i 2006, og før det også for 
Block Watne. Etter mange år med samme revisor har administrasjonen i BWG Homes ASA 
gjennomført en evalueringsprosess som konkluderer med at selskapet ser det hensiktsmessig å 
velge ny revisor.  Revisjonsutvalget har vært orientert om prosessen og har kunnet gi innspill og 
føringer underveis. 
 
Administrasjonen har valgt å innhente tilbud fra to revisjonsselskaper hvor blant annet 
tjenesteomfang, arbeidsmåte, honorar og identifisering av team er angitt. I prosessen har 
administrasjonen avholdt møter med begge tilbydere, og begge tilbud er også gjennomgått av 
Revisjonsutvalget.  
 
Etter en totalvurdering fremsto Ernst & Young som det beste alternativet for BWG Homes ASA. 
 
Revisjonsutvalget i BWG Homes ASA anbefaler derfor for generalforsamlingen at Ernst & Young blir 
valgt som ny revisor for BWG Homes ASA fra og med regnskapsåret 2011 i tråd med styrets forslag.  
 
 
 
Hege Bømark Eva Eriksson 
Leder for Revisjonsutvalget Medlem i Revisjonsutvalget 
 

Dato: 4. mai 2011 
 
Til: Generalforsamlingen i BWG Homes ASA; vedlegg til sak 11  
Kopi: Styret i BWG Homes ASA 
  
Fra: Revisjonsutvalget i BWG Homes ASA 
 
Angående: Uttalelse om styrets forslag til valg av ny revisor for BWG Homes ASA 


