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EKSTRAORDI NÆR GENERALFORSAMLI NG 

INFRATEK ASA 

Den 10. mars 2014 kl. _2j_ ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Infratek ASA, org. 
no. 984277 016, i kontorlokalene til Triton, Kungstradgårdsgatan 20, SE 11147 Stockholm, Sverige. 

Innkallingen skjer på kortere varsel enn det som følger av allmennaksjelovens regler, og inneholder 
ikke beskrivelse som nevnt i forskrift 2009·07-06-983 § 2 jfr. allmennaksjeloven § 5-11 b, hvilket 
forutsetter general forsamli ngens samtykke. 

Til behandling forelå følgende: 

1. Apning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjeeiere 

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet av Carl Johan Gabriel Falkenberg som opptok 
fortegnelse over de møtende på den ekstraordinære generalforsamlingen. 

Selskapets eneaksjeeier Heraldic Holding AS, org. nr. 912 084973, var representert ved Carl Johan 
Gabriel Falkenberg og Karl Gustav Petter Darin. Samtlige aksjer var dermed representert på 
generalforsamlingen. 

2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder 

Carl Johan Gabriel Falkenberg ble valgt som møteleder. Karl Gustav Petter Darin ble valgt til å 
undertegne protokollen sammen med møteleder. 

3. Godkjennelse av innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen 

Møteleder orienterte om at styret har foreslått å avvike varslingsfristen ved innkalling til 
ekstraordinær generalforsamling ettersom Selskapet kun har en aksjeeier, samt at beskrivelser som 
nevnt i forskrift 2009-07·06-983 § 2 jfr. allmennaksjeloven § 5-11 b ikke var inntatt i innkallingen 
ettersom Selskapets eneaksjeeier var vel kjent med de aktuelle forhold. 

Møteinnkallingen og dagsordenen ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen. 

4. Strykning av Selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs 

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: 

"fnfratek ASA skal snarest søke Oslo Børs om strykning av Selskapets aksjer fra notering på Oslo 
Børs i henhold til børsloven § 25, jf. løpende forpliktelser punkt 15.1(4)." 

5. Omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap 

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: 
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"Selskapet omdannes fra et allmennaksjeselskap til et aksjeselskap, jf. allmennaksjeloven § 15-1. 
Vedtaket trer i kraft på det tidspunkt generalforsamlingen i Selskapet har vedtatt å søke om 
strykning av Selskapets aksjer fra notering ved Oslo Børs, Oslo Børs har besluttet slik strykning og 
strykningen har trådt i kraft." 

6. Valgkomite 

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: 

"Selskapet skal ikke ha en valgkomite. Vedtaket trer i kraft fra det tidspunkt som vedtaket om 
omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap trer i kraft, jf. sak 5 over." 

7. Vedtektsendring 
I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen at Selskapets vedtekter, fra det tidspunkt 
som vedtaket om omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap trer i kraft jf. sak 5 over, skal 
lyde: 

§ 1 

Selskapets navn er Infratek AS. Selskapet er et aksjeselskap. 

§2 

Selskapets forretningskontor er i Oslo. 

§3 

Selskapets formål er å drive virksomhet knyttet til entreprenør- og driftstjenester, montasje og 
installasjon, sikkerhet, vakt og el-sikkerhet og annen virksomhet som naturlig står i forbindelse 
med dette. Virksomheten kan også drives ved deltagelse i eller i samarbeid med andre selskaper. 

§4 

Aksjekapitalen er kr 319.316.120,- fordelt på 63.863.224 aksjer, hver pålydende kr. 5,00. 

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen. 

§5 

Styret skal bestå av fra tre til ni styremedlemmer. 

§6 

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap eller styrets leder alene. Styret kan gi 
styremedlem, administrerende direktør eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. 

Styret kan meddele prokura. 

§7 

Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende saker: 
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(a) godkjenne/se av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte, 

(b) andre saker som etter /oven etlet vedtektene hører under genera/forsamlingen. 

§8 

Styret kan beslutte at dokumenter som gje/der saket som ska/ behand/es på genera/forsamlingen, 
ikke sendes til aksjeeierne når disse gjøres tilgjengelig på se/skapets internettsider. Dette gjelder 
også dokumenter som etter lov skal inntas i etlet vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. 
En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behand/es på 

generalforsamlingen. " 

8. Overgang til registrering av Selskapets aksjer i en aksjeeierbok 

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: 

"Selskapets aksjer skal registreres i en aksjeeierbok og ikke i et verdipapirregister ettet det 
tidspunkt som vedtaket om omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap trer i kraft, jf. sak 
5 over. Denne beslutningen skal meldes til Foretaksregisteret og alle som ifølge Selskapets 
aksjeeierregister er aksjeeiere. Fra det tidspunktet overgangen er registrert i Foretaksregisteret 
skal § 4 i vedtektene lyde: 

§4 

Aksjekapitalen er kr 319.316.120,- fordelt på 63.863.224 aksjer, hver pålydende kr. 5,00." 

*** 

Det forelå ikke flere saker til behandling, og den ekstraordinære generalforsamlingen ble hevet. 

Stockholm, 10. mars 2014 

~ 7 
Karl Gustav Petter Darin 
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