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Protokoll fra ordinær generalforsamling i  
PhotoCure ASA 20 mars 2002 

 
Den 20 mars 2002 kl. 1700 ble det avholdt ordinær generalforsamling i PhotoCure 
ASA i Auditoriet i Det Norske Radiumhospital, Ullernchausseén 70, Oslo.  
 
 
Til behandling forelå: 
 
1. Åpning av møtet 
Møtet ble åpnet av styrets leder Halvor Bjerke. Til sammen 6.224.579 aksjer av totalt 
17.340.000 registrerte aksjer var representert på møtet. En oversikt over aksjonærer 
representert på møtet ligger vedlagt protokollen. 
 
2. Valg av møteleder 
Som møteleder ble valgt Halvor Bjerke. 
 
3. Valg av én person til å medundertegne protokollen 
Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Kåre Moe. 
 
4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Det var ingen kommentarer til innkalling og dagsorden. 
 
5. Presentasjon av selskapets status 
Adm. direktør, Vidar Hansson, presenterte status og fremdrift for selskapet. Han 
besvarte spørsmål fra aksjonærene. 
 
6. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse 
Finansdirektør Geir Chr. Melen presenterte årsregnskapet. Generalforsamlingen 
godkjente årsberetning og årsregnskap for 2001. 
 
7. Dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse 
Generalforsamlingen godkjente forslaget om å dekke selskapets underskudd på kr. 
93.306.000, ved overføring fra annen egenkapital. 
 
8. Valg av styre og fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmene 
Følgende nytt styre ble valgt:  
Erik Engebretsen, styrets leder 
Per-Olof Mårtensson, styrets nestleder 
Halvor Bjerke 
Tharald Brøvig 
Lars Lindegren 
Åse Aulie Michelet 
 
Styrets honorar for 2001 ble fastsatt til kr. 240.000 til styrets leder, kr. 200.000 til 
styrets nestleder og kr. 125.000 til hvert av styremedlemmene. Varamedlem får kr 
12.000 per møte, oppad begrenset til kr 110.000. 
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9. Fastsettelse av revisors godtgjørelse og valg av revisor 
Revisor hadde bedt om et honorar på kr. 150.000 for revisjon for 2001. 
Generalforsamlingen godkjente honoraret. Arthur Andersen & Co ble gjenvalgt som 
selskapets revisor. 
 
10. Fullmakt til styret til kapitalforhøyelse 
Styrets leder, Halvor Bjerke, viste til redegjørelse for styrets forslag til emisjons-
fullmakt i innkallingen til generalforsamlingen. Generalforsamlingen fattet følgende 
vedtak: 
 
Vedtak 
Styret ble gitt fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på kr 
1.465.000 gjennom en eller flere kapitalutvidelser. Tegningskurs per aksje fastsettes 
av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.  

 
a) Styret kan utvide aksjekapitalen med inntil kr  915.000  ved utstedelse av inntil 

1.830.000 aksjer á kr 0,50 for å sikre finansiering av selskapets utvikling. 
Fullmakten kan også benyttes ved erverv, fusjoner og andre virksomhets-
formål som tjener selskapets utvikling. Aksjer vil kunne utstedes mot kontant-
vederlag eller vederlag i form av andre aktiva (tinginnskudd). Vederlag skal 
etter styrets vurdering tilnærmet tilsvare aksjenes markedsverdi. 

 
b) Styret kan utvide aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer til ansatte og enkelte 

samarbeidspartnere som det etter styrets individuelle vurdering vil være av 
verdi for aksjonærene å knytte nærmere til selskapet. Fullmakten kan benyttes 
til utstedelse av opsjoner/ tegningsrettigheter under selskapets incentiv-
program. Rett til å tegne aksjer som tildeles under dette punkt skal på 
tildelingstidspunktet minimum tilsvare markedskurs per aksje. 
 
Styret kan også utvide aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer overfor ansatte 
og enkelte samarbeidspartnere hvor aksjekursen fastsettes etter styrets skjønn. 
Det inngås avtale om aksjetegning med kontant innbetaling av tegningskursen, 
bestemmelser om forkjøpsrett for selskapet og ytterligere betingede 
betalingsforpliktelser overfor selskapet. Disse vilkår fastsettes etter styrets 
skjønn, men sum tegningskurs og betinget betalingsforpliktelse skal tilsvare 
markedspris for aksjene på avtaletidspunktet.  
 
Den samlede utvidelse av kapital under dette punkt b) skal være maksimalt kr 
550.000 ved utstedelse av maksimalt 1,1 millioner aksjer á kr 0,50. 

 
Fullmakt under punkt a) skal gjelde til neste ordinære generalforsamling mens 
fullmakt under punkt b) skal gjelde for 2 år. Eksisterende aksjonærer fraskriver seg 
sin fortrinnsrett til å tegne aksjer. Tidligere meddelte emisjonsfullmakt utgår. 
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11. Fullmakt til erverv av egne aksjer 
Styrets leder, Halvor Bjerke, viste til redegjørelse for styrets forslag til fullmakt til 
erverv av egne aksjer i innkallingen til generalforsamlingen. Generalforsamlingen 
vedtok at nåværende fullmakt erstattes med en tilsvarende ny fullmakt gjeldende i 18 
måneder: 
 
Vedtak 
1) Styret i PhotoCure ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne 

aksjer med samlet pålydende inntil kr 430.000, som tilsvarer 5 % av den 
nåværende aksjekapital. 

2) Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 400 og det minste kr 10. 

3) Styret skal påse at lovens regler om likebehandling av selskapets aksjonærer 
og forbudet mot å gi aksjonærer en urimelig fordel på andre aksjonærers 
bekostning overholdes. 

4) Fullmakten gjelder i 18 måneder fra generalforsamlingsvedtaket.  

5) Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til 
erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke 
overstiger 5 % av den nåværende aksjekapital. 

6) Tidligere meddelte fullmakt til å erverve egne aksjer utgår. 
 
Det har ikke inntruffet hendelser etter siste balansedag 31.12.2001 som er av vesentlig 
negativ betydning for selskapets stilling. Det vises til dagsorden pkt 6 hvor årsregnskapet 
2001 er behandlet. 
 
12. Vedtektsendring 
Generalforsamlingen vedtok følgende vedtektsendring: 
 
Paragraf 5 skal lyde som følger: 
 
”Selskapets styre skal bestå av inntil 7 medlemmer. Styret velger selv leder og nestleder 
blant de valgte medlemmene av styret. 
 
Styret kan meddele prokura. Selskapets firma tegnes av styrets leder og nestleder i 
fellesskap, eller 3 styremedlemmer i fellesskap.” 
 
 
 
Det forelå ingen flere saker til behandling. Alle vedtak ble fattet enstemmig, og ingen 
avsto fra å avgi stemme. 
 
 
_____________________   _______________________ 
Halvor Bjerke     Kåre Moe 


