
 

 

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI 
HOLDING ASA (UNDER AVVIKLING) 

Det vises til flaggemelding datert 19. oktober 2016 hvor det fremgår at Intelco Concept AS ("Intelco") 
har blitt eier av 33,33 % av aksjene i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Selskapet"), herunder 
med informasjon vedrørende siktemål om erverv av Hiddn Security AS og videreføring av Selskapets 
notering. I den forbindelse, har Selskapets avviklingsstyre mottatt et krav fra Intelco om innkalling til 
ekstraordinær generalforsamling for behandling av saker som fremkommer av denne innkalling, med 
unntak av sak 8.  
 
Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet den 14. november 2016 kl. 
15.30  i lokalene til Wikborg Rein & Co Advokatfirma DA, Kronprinsesse Märthas pl. 1, Oslo. 
 
Til behandling foreligger: 
 

1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen ved styrets leder, Kathryn Moore 
Baker 
 

2. Registrering av fremmøtte aksjeeiere 
 

3. Valg av møteleder 
 

4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
 

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

Person til å medundertegne protokollen vil bli foreslått under generalforsamlingen. 
 

6. Reversering av vedtak om avvikling 
 
Selskapet ble vedtatt avviklet på ekstraordinær generalforsamling 22. august 2016. I forbindelse med 
Intelcos forslag om videreføring av Selskapets notering, har Intelco foreslått at vedtaket om avvikling 
reverseres.  
 
Intelco foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 
 

Vedtak om avvikling vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 22. august 2016 

reverseres.  

 
7.  Reversering av vedtak om strykning av Selskapets aksjer fra Oslo Børs 

 
Selskapet vedtok den 19. september 2016 at Selskapet skal søke om at dets aksjer strykes fra notering 
på Oslo Børs. Styret fikk samtidig fullmakt til å utarbeide og sende søknad, samt gjøre alt som er 
nødvendig for å gjennomføre strykning.  
 
Intelco har foreslått å reversere vedtaket om strykning.  
 
Intelco foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 
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Vedtak om strykning av Selskapets aksjer fra Oslo Børs vedtatt på ekstraordinær 

generalforsamling den 19. september 2016 reverseres.  

 

8. Forslag om fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer, medlemmer av valgkomitéen 
og øvrige styreutvalg 

 

Valgkomitéens innstilling til godtgjørelse til styremedlemmer, medlemmer av valgkomitéen og øvrige 
styreutvalg fremgår av Vedlegg 4 til denne innkallingen. 

 

9. Valg av nytt styre 
 
Betinget av at sak 6 og 7 i denne innkallingen blir vedtatt av generalforsamlingen og for å legge til 
rette for Intelcos planer om videreføring av Selskapets notering, foreslår Intelco at hele 
avviklingsstyret fratrer. Per tiden foreligger ikke et forslag om nytt styre fra valgkomitéen, men dette 
vil være avklart senest på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen.  
 
Dersom sak 6 og 7 i denne innkallingen ikke vedtas, vil avviklingsstyret kalle inn til ny 
generalforsamling for godkjennelse av likvidasjonsoppgjør og gjennomføring av avvikling. Ved en 
eventuell avvikling, kan det ikke påregnes at det er gjenværende netto verdier i Selskapet som vil 
innebære en utdeling av ytterligere midler av betydning til Selskapets aksjeeiere.  
 

10. Nytt selskapsnavn. Endring av Selskapets vedtekter. 
 

Intelco har forslått at Selskapet endrer selskapsnavn. 
 
Intelco foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 
 

Selskapets navn endres til Atcech ASA. Selskapets navn i vedtektene § 1 endres tilsvarende.  

 
 

*** 
 
Oslo, 24. oktober 2016 
 
for styret i Agasti Holding ASA (under avvikling) 

 
 
Kathryn Moore Baker 
Styrets leder 
 
 
 

Vedlegg 

1. Aksjeeiernes rettigheter, stemmer og stemmerett 
2. Møteseddel 
3. Fullmaktsskjema 
4. Valgkomitéens innstilling til godtgjørelse til styremedlemmer, medlemmer av valgkomitéen 

og øvrige styreutvalg
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Vedlegg 1: 

Aksjeeiernes rettigheter, stemmer og stemmerett 

Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 294 405 648 aksjer og hver aksje har én stemme. 
 
Enhver aksjeeier har rett til å delta og stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som 
eier av i aksjeeierregisteret (VPS) den 7. november 2016, den femte virkedagen før 
generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 8. 
 
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 generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor 
rammen av den saken som foreligger til behandling. 
 
For aksjer som er registrert på forvalterkonto (nominee) kan forvalter ikke møte eller stemme på 
generalforsamlingen for disse aksjene. Aksjeeier må etter styrets forståelse av allmennaksjeloven 
overføre aksjene fra investorkontoen til en konto i eget navn for å kunne møte og stemme på 
generalforsamlingen. 
 

Påmelding og fullmakt 

Innkallelsen er sendt aksjeeierne per post sammen med møteseddel og fullmaktsskjema. Andre 
vedlegg og Selskapets vedtekter er tilgjengelig på Selskapets nettside www.agasti.no.   
 
Aksjeeiere som ønsker å få kopi av disse papirene tilsendt, kan henvende seg til Selskapets kontofører 
på telefon +47 24 01 34 62 eller e-post: nis@nordea.com. 
 
Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde fra om dette til Agasti Holding ASA 
(under avvikling) ved å sende vedlagte møteseddel senest innen 9. november 2016 kl. 23.59. 
Møteseddel følger som Vedlegg 2. Aksjeeiere som ikke har meldt seg innen fristen kan nektes adgang, 
jf. vedtektenes § 8. Aksjeeiere kan møte ved fullmektig. Skriftlig melding om dette bes sendt Agasti 
Holding ASA (under avvikling) senest innen 9.  november 2016 kl. 23.59. Fullmaktsskjema følger 
som Vedlegg 3. 
 
Påmelding kan også gjøres elektronisk på Selskapets nettside www.agasti.no.   
 
 

 
*** 
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Vedlegg 2 (møteseddel): 

Nordea Bank Norge ASA  
Securities Services - Issuer Services  
Essendropsgt. 7  
Postboks 1166 Sentrum  
N-0107 OSLO 
  
E mail:  nis@nordea.com 
  
Fax: +47 22 36 97 03 
 
Møteseddel 
 
Undertegnede vil møte på den ekstraordinære generalforsamlingen i Agasti Holding ASA (under 
avvikling) den 14. november 2016 kl. 15.30 og avgi stemme for: 
 
________________ egne aksjer 
(antall) 
 
og 
 
________________ andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er). 
(antall) 
 
Undertegnede vil samlet representere ____________ aksjer. 
     (antall) 
 
 
_________________________ , den __________ 2016 
(sted)     (dato) 
 
 
 
______________________________________ 
(aksjeeiers underskrift) 
 
______________________________________ 
(gjenta med blokkbokstaver) 
 
Eventuelle kopier av fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original 
på generalforsamlingen. 
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Vedlegg 3 (Fullmaktsskjema): 

Nordea Bank Norge ASA  
Securities Services - Issuer Services  
Essendropsgt. 7  
Postboks 1166 Sentrum  
N-0107 OSLO 
  
E mail:  nis@nordea.com    Fax: +47 22 36 97 03 
 
Fullmakt 
 
Dersom De selv ikke kan møte på den ekstraordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt 
benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. 
Dersom det ikke er påført navn på fullmektigen vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han 
bemyndiger. 
 
Undertegnede gir herved fullmakt til å møte og stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen 
14. november 2016 for samtlige av mine/våre aksjer i Agasti Holding ASA (under avvikling) til: 
 
� Styrets leder eller den hun bemyndiger  � _____________________________ 
       (navn på fullmektig) 
 
Stemmegivningen etter fullmakt gitt til styrets leder eller den hun bemyndiger skal skje i henhold til 
instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en 
instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen, for valgkomiteens innstilling og for innkomne 
forslag. Dersom det krysses av i rubrikken "for" eller "mot" under sak 9 nedenfor, vil dette anses som 
en instruks om å stemme "for" eller "mot" det styret som valgkomitéen til enhver tid innstiller. Dersom 
det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslag i innkallingen, avgjør fullmektigen 
stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det 
samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, 
vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. Selskapet og fullmektigen fraskriver seg eventuelt ansvar 
for utøvelse av fullmakten. 
 
Punkt  For Mot Avstår 
1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen, ved styrets 
leder Kathryn Moore Baker (ingen avstemming) 

--- --- --- 

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

3. Valg av møteleder � � � 

4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden � � � 
5. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med 
møteleder 

� � � 

6. Reversering av vedtak om avvikling � � � 
7. Reversering av vedtak om strykning av Selskapets aksjer fra Oslo 
Børs 

� � � 

8. Forslag om godtgjørelse til styremedlemmer, medlemmer av 
valgkomitéen og øvrige styreutvalg 

� � � 

9. Valg av nytt styre � � � 
10. Nytt selskapsnavn. Endring av Selskapets vedtekter. � � � 
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_________________________ , den __________ 2016 
(sted)     (dato) 

 
______________________________  _________________________________ 
(aksjeeiers underskrift)    (gjenta med blokkbokstaver) 
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Vedlegg 4 
 
Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i Agasti Holding ASA vedrørende godtgjørelse 
til styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen 
 
Valgkomiteen i Agasti Holding ASA består av Truls Foss, Line Sanderud Bakkevig og Ove Steinar 
Larsen hvorav sistnevnte er valgkomiteens leder.  
 
Sittende styremedlemmer ble valgt på selskapets generalforsamlinger 20. mai 2016 og 22. august 
2016.  
 
Valgkomiteen har gjennom sitt arbeid hatt kontakt med ulike aksjeeiergrupper og styret. Komiteens 
arbeid er for øvrig regulert av retningslinjer for valgkomiteen i Agasti Holding ASA, vedtatt på 
generalforsamlingen 26. juni 2013. 
 
 
Godtgjørelse til styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen 
 
Selskapets ordinære generalforamling traff 20. mai 2016 følgende vedtak:   
 
"For perioden mellom ordinær generalforsamling 2016 og ordinær generalforsamling 2017 

godtgjøres styrets leder med 600 000 kroner i tillegg til 20 000 kroner per møte utover åtte møter. 

Øvrige av styrets medlemmer godtgjøres for samme periode med 300 000 kroner per medlem i tillegg 

til 10 000 kroner per møte utover åtte møter. Leder av revisjonsutvalget godtgjøres med 110 000 

kroner, og andre medlemmer av revisjonsutvalget med 70 000 kroner. Medlemmer av 

gjørelsesutvalget kompenseres med 20 000 kroner. Valgkomiteens leder honoreres tilsvarende 

medlemmer av revisjonsutvalget med 70 000 kroner, og øvrige medlemmer halvparten av dette, 

tilsvarende 35 000 kroner.  

 

Alle satser gjelder i perioden mellom ordinær generalforsamling i 2016 og ordinær generalforsamling 

i 2017." 

 
Selskapets ekstraordinære generalforsamling 22. august 2016 vedtok salg av selskapets eierandel på 
66 prosent av aksjene i Obligo Holding AS, et konvertibelt lån stort USD 2,5 millioner til Wunderlich 
Investment Company, Inc. og eiendeler i fondsselskaper eid av Acta Kapitalforvaltning AS. Den 
samme generalforsamlingen vedtok videre oppløsning av selskapet og valgte i den forbindelse et 
avviklingsstyre. På bakgrunn av dette foreslår valgkomiteen at generalforsamlingens vedtak av 20. mai 
2016 vedrørende godtgjørelse til styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen skal gjelde for 
perioden 21. mai 2016 til 22. august 2016 med avregning for faktisk utført funksjonstid. Selskapet har 
i perioden ikke hatt et aktivt godtgjørelsesutvalg og dette foreslås derfor ikke godtgjort særskilt.  
 
Styrets leder har hatt en ledende rolle i forhandlingene som førte frem til transaksjonen hvor Audrey 
Management Holdings S.á.r.l. ervervet Agastikonsernets eiendeler omtalt i forrgie avsnitt, og hun har i 
den forbindelse lagt ned en arbeidsinnsats utover hva som kan forventes å følge av vervet. 
Valgkomiteen foreslår derfor at styrets leder blir godtgjort med ytterligere 300 000 kroner som en 
engangssum for dette arbeidet.  
 
Valgkomiteen foreslår videre at den ekstraordinære generalforsamling 14. november 2016 vedtar at 
styrelederfunksjonen for avviklingsstyret godtgjøres med 85 000 kroner og at øvrige av styrets 
medlemmer foreslås godtgjort med 42 500 kroner per medlem. I tillegg foreslås det at leder av 
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revisjonsutvalget godtgjøres med 15 000 kroner, og øvrige medlemmer av revisjonsutvalget med 9 500 
kroner.  
 
Valgkomiteen vil videre foreslå at valgkomiteen honoreres med 20 000 kroner til leder og    10 500 
kroner til øvrige medlemmer. 
 
Alle satser gjelder for perioden fra den ekstraordinære generalforsamlingen 22. august 2016 og frem 
til Agasti Holding ASA er avviklet, hvilket er forventet innen utgangen av november 2016. Om Agasti 
Holding ASA ikke er avviklet innen utgangen av november 2016 foreslås avviklingsstyret godtgjort 
med 12 000 kroner og 6 000 kroner per møte til henholdsvis styrets leder og øvrige medlemmer. 
Tilsvarende foreslås revisjonsutvalget godtgjort med 6 000 kroner og 3 000 kroner per møte til 
henholdsvis revisjonsutvalgets leder og øvrige medlemmer. Valgkomiteen foreslås godtgjort med 5 
000 kroner og 2 500 kroner per møte til henholdsvis valgkomiteens leder og øvrige medlemmer for 
møter etter 30. november 2016.  
 
Om selskapets generalforsamling treffer vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling vil det utbetales 
følgende honorarer for perioden 21. mai 2016 til 30. november 2016:  
 
 
Navn Verv Periode Beløp 
Kathryn Moore Baker Styrets leder 21.05.16 – 22.08.16 1)473 297,- 

Kathryn Moore Baker Leder av avviklingsstyret 23.08.16 – 30.11.16 85 000,- 

Kathryn Moore Baker  Medlem av revisjonsutvalget 21.06.16 – 22.08.16 11 923,- 

Kathryn Moore Baker  Medlem av revisjonsutvalget 23.08.16 – 30.11.16 9 500,- 

Erling Meinich-Bache Styrets nestleder 21.05.16 – 08.06.16 14 835,- 

Øystein Tenold Styremedlem 21.05.16 – 22.08.16 86 648,- 

Live Haukvik Aker Styremedlem 21.05.16 – 22.08.16 86 648,- 

Live Haukvik Aker Medlem av avviklingsstyret 23.08.16 – 30.11.16 42 500,- 

Live Haukvik Aker Revisjonsutvalgets leder 21.06.16 – 22.08.16 18 736,- 

Live Haukvik Aker Revisjonsutvalgets leder 23.08.16 – 30.11.16 15 000,- 

Olav Skjervheim Medlem av avviklingsstyret 23.08.16 – 30.11.16 42 500,- 

Ove Steinar Larsen Valgkomiteens leder 21.05.16 – 22.08.16 17 885,- 

Ove Steinar Larsen Valgkomiteens leder 23.08.16 – 30.11.16 20 000,- 

Line S. Bakkevig Medlem av valgkomiteen 21.05.16 – 22.08.16 8 942,- 

Line S. Bakkevig Medlem av valgkomiteen 23.08.16 – 30.11.16 10 500,- 

                                                      
1 Inkluderer 300 000 kroner i tilleggshonorar i forbindelse med salg av eiendeler. 
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Truls Foss Medlem av valgkomiteen 21.05.16 – 22.08.16 8 942,- 

Truls Foss Medlem av valgkomiteen 23.08.16 – 30.11.16 10 500,- 

Totalt   963 356,- 

 
 
 
Oslo, 12. oktober 2016 
 
 
Ove Steinar Larsen (sign.) 
leder av valgkomiteen 
 


