
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR   
GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA fredag 29. november 
2013 kl. 10:00 i selskapets lokaler, Bolette brygge 1, 0252 Oslo. Innkallingen og vedlagte dokumenter  
er også tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.agasti.no.

Til behandling foreligger:

1.  Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Merete Haugli

2.  Registrering av fremmøtte aksjonærer

3.  Valg av møteleder
  Styrets leder vil foreslå møteleder etter at generalforsamlingen er åpnet.

4.  Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
  Person til å medundertegne protokollen vil bli foreslått under generalforsamlingen.

5.  Godkjenning av innkalling og dagsorden

6.  Valg av styre
  Agasti Holding ASA har for tiden følgende styre:
  - Merete Haugli, styrets leder
  - Stein Aukner, styrets nestleder
  - Pia Gideon, styremedlem
  - Sissel Knutsen Hegdal, styremedlem
  - Erling Meinich-Bache, styremedlem
  - Paal E. Johnsen, styremedlem

Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer foreligger ikke på tidspunkt for trykking av nær- 
værende innkalling, men vil bli kunngjort på www.agasti.no samt via Oslo Børs sine kunngjøringssider  
på www.ose.no så raskt den foreligger og senest før generalforsamlingen avholdes.

* * *



Stemmer og aksjonærrettigheter
Det er per dato for denne innkallingen utstedt 293 025 194 aksjer hver pålydende NOK 0,18 og hver  
aksje har én stemme. Selskapet eier ingen egne aksjer som det ikke skal stemmes for. Det er således  
293 025 194 stemmeberettigede aksjer i selskapet.

Aksjeeierne i selskapet har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter  
eget valg. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver og kan gi talerett til én rådgiver. Aksjeeiere kan kreve  
at styremedlemmer og administrerende direktør på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger  
om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det 
samme gjelder opplysninger om selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen 
skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for  
selskapet. Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene general-
forsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor rammen av den saken  
som foreligger til behandling.

For aksjer som er registrert på særskilt investorkonto (forvalterregistrert) kan forvalter ikke møte eller 
stemme på generalforsamlingen for disse aksjene. Det er selskapets vurdering at aksjeeier, for å kunne 
møte og stemme på generalforsamlingen, må overføre aksjene fra investorkontoen til en konto i eget  
navn. Slik omregistrering må fremgå av utskrift fra VPS senest ved utløp av fristen i neste avsnitt.

Enhver aksjeeier har rett til å delta og stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier  
av i aksjeeierregisteret (VPS) den 22. november 2013, den femte virkedagen før generalforsamlingen,  
jf. vedtektenes § 8.

Påmelding og fullmakt
Innkalling er sendt aksjonærene per post sammen med valgkomiteens innstilling, møteseddel og 
 fullmaktsskjema. 

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde fra om dette til Agasti Holding ASA  
ved å sende vedlagt møteseddel senest innen kl. 10:00 den 25. november 2013. Møteseddel følger  
som vedlegg 1. Aksjonærer som vil møte ved fullmektig må tilsvarende sende skriftlig melding om  
dette til Agasti Holding ASA senest innen kl. 10:00 den 25. november 2013. Fullmaktserklæring følger  
som vedlegg 2.

* * *

Oslo, den 8. november 2013
på vegne av styret

Merete Haugli
Styrets leder



Til Agasti Holding ASA
v/Jo-Inge Fisketjøn
Postboks 120
4001 Stavanger
E-post: agm@agasti.no

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte til ekstraordinær generalforsamlingen i Agasti Holding ASA fredag 29. november 
2013 kl. 10:00 i selskapets lokaler, Bolette brygge 1, 0252 Oslo, og avgi stemme for:

____________ egne aksjer
(antall)

og

____________ andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er).
(antall)

Undertegnede vil samlet representere ___________ aksjer. 
                  (antall)

_________________________ , den __________ 2013
(sted)                                                  (dato)

___________________________________
(aksjeeiers underskrift)

___________________________________
(gjenta med blokkbokstaver)

Eventuelle kopier av fullmakter til å møte og avgi stemme for andre må vedlegges og tas med i original  
på den ekstraordinære generalforsamlingen. 

VEDLEGG 1



Til Agasti Holding ASA 
v/Jo-Inge Fisketjøn, 
Postboks 120, 4001 Stavanger
E-post: agm@agasti.no

FULLMAKT

Undertegnede gir herved for samtlige av mine/våre aksjer i Agasti Holding ASA                                                

 Styrets leder Merete Haugli

 Viseadministrerende direktør Jørgen Pleym Ulvness

 ______________________________________

  (navn på fullmektig eller uten navn/in blanco)

fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet den  
29. november 2013. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det generelt eller for 
enkelte av punktene ikke er angitt instruks om stemmegivning, vil dette ansees som en fullmakt til full mektigen til  
å stemme ”FOR” punktene i innkallingen til generalforsamlingen, dog slik at fullmektigen selv står fritt til å avgi eller 
endre stemmegivning dersom det skjer som del av det som fremgår av innkallingen, eller som endringer eller tillegg  
i eller enkelte punkter erstattes før eller under den ekstraordinære generalforsamlingen.

VEDLEGG 2

 

Punkt For Mot Avstår

1. Åpning av generalforsamlingen (ingen avstemming) ------ ------ ------

2. Registrering av fremmøtte aksjonærer (ingen avstemming) ------ ------ ------

3. Valg av møteleder 

4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

5. Godkjenning av innkalling og dagsorden

6. Valg av styre

_________________________ , den __________ 2013
(sted)                                                  (dato)

___________________________________
(aksjeeiers underskrift)

___________________________________
(gjenta med blokkbokstaver)


