
	

 
         
 
 
Til aksjonærene i Selvaag Bolig ASA 
 
 

Oslo, 23.8.2016 
 
 
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
 
Styret i Selvaag Bolig ASA (”Selskapet”) innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling. 
 
Tid: 13. september 2016 kl. 09.00 
Sted:  Silurveien 2, 0311 Oslo 
 
 
Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen: 
 

1. Åpning av møtet ved styrets leder Olav H. Selvaag, med opptak av fortegnelse over 
møtende aksjeeiere 
 
 

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 
 
Styret foreslår at generalforsamlingen velger Olav H. Selvaag som møteleder og at en av de 
frammøtte aksjeeierne velges til å medundertegne protokollen. 
 
 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
 

4. Utbetaling av utbytte   
 

Styret foreslår utbetaling av et utbytte på NOK 0,65 per aksje, totalt NOK 60,95 millioner for 
første halvår 2016. Dersom forslaget vedtas, vil selskapets aksjer bli handlet eksklusiv rett til 
utbytte fra og med 14. september 2016, og utbyttet forventes utbetalt tidligst 21. september 
2016 til aksjonærer per 13. september 2015.  

 
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 
 
"	Generalforsamlingen vedtar styrets forslag om utbytte på NOK 0,65 per aksje.” 
 
 

5. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 
 
Selskapets kompensasjonsutvalg skal gi råd til styret i alle saker som gjelder lønn og andre 
godtgjørelser til administrerende direktør og ledende ansatte. I tråd med utviklingen i 
selskapet og selskapets behov for et mer fleksibelt lønnssystem for å beholde og tiltrekke 
nøkkelpersonell, foreslår kompensasjonsutvalget en justering i selskapets 
kompensasjonsretningslinjer og at styrets erklæring om lederlønn for inneværende 
virksomhetsår justeres deretter.  
 
Retningslinjene og styrets erklæring for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende 
ansatte i Selvaag Bolig ASA vil da være som følger:  
 
 
 



	

Retningslinjer for lederlønn 
Ledende ansatte omfatter administrerende direktør og andre ledende ansatte. 
 
Med kompensasjonsordning menes i disse retningslinjene samlet lønn bestående av et eller 
flere av følgende elementer: Fast lønn, variabel lønn (herunder bonus) og andre goder 
(pensjonsytelser, etterlønnsordninger, frynsegoder og tilsvarende). Sluttvederlag omfatter 
kompensasjoner i tilknytning til fratredelse og kan inneholde etterlønn, andre finansielle 
ytelser og naturalytelser. 
 
Hovedprinsipper for fastsettelse av kompensasjonsordninger  
Lederlønningene i Selvaag Bolig ASA skal være konkurransedyktige. 
Kompensasjonsordningene må utformes slik at det ikke oppstår urimelig godtgjørelse på 
grunn av eksterne forhold som ledelsen ikke kan påvirke.De enkelte elementer i en 
lønnspakke må vurderes samlet, med fast lønn, eventuell variabel lønn og andre goder som 
pensjoner og sluttvederlag som en helhet. Styret skal ha en oversikt over den samlede verdi 
av den enkelte leders avtalte kompensasjon og påse at lederlønnsordningene ikke gir 
uheldige virkninger for bedriften eller svekker selskapets omdømme. Personer i ledelsen skal 
ikke ha særskilt godtgjørelse for styreverv i 100 prosent eide datterselskaper i samme 
konsern. 

 
Variabel lønn 
Eventuell variabel lønn skal bygge på følgende prinsipper: Det må være klare sammenhenger 
mellom de mål som ligger til grunn for den variable lønnen og virksomhetens mål. Variabel 
lønn må være basert på objektive, definerbare og målbare kriterier. For ledergruppen kan 
variabel lønn (bonus) ikke overstige 150 % av fastlønn. Selskapet har et aksjekjøpsprogram 
for selskapets ledelse hvor den enkelte kan velge å investere inntil 100 % av sin årlige brutto 
bonus i aksjer i selskapet, til børskurs fratrukket en verdireduksjon grunnet 
bindingstid/omsetningsbegrensning på tre år. Kriteriene skal være basert på forhold lederen 
kan påvirke og ordningen skal være tidsbegrenset. En ordning med variabel lønn må være 
transparent og klart forståelig. 
 
Pensjonsytelser 
Pensjonsvilkår på linje med andre ansattes vilkår i selskapet. 
 
Sluttvederlag 
I forhåndsavtale hvor toppleder fraskriver seg bestemmelsene om oppsigelsesvern i 
arbeidsmiljøloven, kan det avtales sluttvederlag. Sluttvederlag bør ikke benyttes ved frivillig 
avgang med mindre det foreligger særlige grunner for det. Sluttvederlag bør ikke overstige 12 
måneders fastlønn i tillegg til eventuell lønn i oppsigelsestiden. Sluttvederlaget skal holdes 
tilbake hvis vilkårene for avskjed foreligger, eller hvis det i perioden hvor det ytes 
sluttvederlag, oppdages uregelmessigheter eller forsømmelser som kan lede til 
erstatningsansvar eller at vedkommende blir tiltalt for lovbrudd. 
 
 
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 
 
"Styrets erklæring og retningslinjene om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 
godkjennes.” 

 
 
 
 
Ingen andre saker foreligger til behandling.  

 
 
 

*** 
  



	

 
Det er 93 765 688 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet har per dato for denne 
innkallingen 10 531 egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for egne aksjer.  
 
Styret oppfordrer alle aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen til å fylle ut og sende inn 
vedlagte påmeldingsskjema innen to dager før generalforsamlingen. Aksjonærer kan også registrere 
sin påmelding elektronisk via Investortjenester eller via Selskapets nettside www.selvaagboligasa.no 
 
Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets 
leder ved å fylle ut og sende inn vedlagte fullmaktsskjema, eller gi annen person fullmakt til å stemme 
for vedkommendes aksjer. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og fremlagt senest på 
generalforsamlingen.  
 
Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle. 
Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver. 
 
En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder 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. 
 
For aksjer som er registrert på særskilt investorkonto (forvalterregistrert) gjelder at forvalter ikke kan 
møte eller stemme på generalforsamlingen for disse aksjene. Aksjeeier må, for å kunne møte og 
stemme på generalforsamlingen, overføre aksjene fra investorkontoen til en konto i eget navn. 
Aksjeeieren må fremgå som direkteregistrert aksjeeier i VPS senest ved åpning av 
generalforsamlingen. 
 
Informasjon vedrørende den ordinære generalforsamlingen, herunder denne innkalling med vedlegg 
og Selskapets vedtekter, er tilgjengelig på Selskapets nettside www.selvaagboligasa.no Dokumenter 
som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen kan sendes vederlagsfritt til aksjeeiere 
på forespørsel til Selskapets kontor. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
for styret i Selvaag Bolig ASA 
 
 
 
__________________ 
 
Olav H. Selvaag  
Styrets leder 
 
 
 
 
 



   

 

 Ref.nr.:                   Pinkode:  
 

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 
 

Ekstraordinær generalforsamling i SELVAAG BOLIG ASA 
avholdes 13.09 2016 kl 09:00 i Silurveien 2, 0311 Oslo 

 
 
Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak,  
oppgi navnet på personen som representerer foretaket:  __________________________________________________ 
            Navn på person som representerer foretaket 
          (Ved fullmakt benyttes blanketten under)  
 

Møteseddel 
Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 13.09 2016 og avgi stemme for:  
 
  antall egne aksjer  
  andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) 
I alt for  aksjer 
  
Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 12.09 2016  kl. 16.00.  
Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.selvaagboligasa.no eller via Investortjenester. 
Alternativt: e-post: genf@dnb.no Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. 
 
For å få tilgang til elektronisk påmelding via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis.  
 
 
 
Sted Dato Aksjeeiers underskrift 
  (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor) 
 

 

 
Fullmakt uten stemmeinstruks  Ref.nr.:  Pinkode:  
 
 
Ekstraordinær generalforsamling i Selvaag Bolig ASA 
Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2.  
 
Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan 
sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.  
 
Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 12. 09 2016 kl. 16.00. 
Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.selvaagboligasa.no eller via Investortjenester. Alternativt: 
e-post: genf@dnb.no. Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.  
 
Undertegnede: ______________________________________ 
gir herved (sett kryss): 
 
 

 
Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller 

 
 

 
__________________________________ 

 (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) 

fullmakt til å møte og avgi stemme i SELVAAG BOLIG ASAs ekstraordinære generalforsamling 13.9 2016 for mine/våre aksjer. 
 
 
 
Sted Dato Aksjeeiers underskrift 
  (Undertegnes kun ved fullmakt) 
       
Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal 
det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.  



   

 

Fullmakt med stemmeinstruks  Ref.nr.:  Pinkode:  
 
Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ekstraordinær generalforsamling, 
kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De 
bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller 
den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert. 
 
Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 12.09 2016 kl. 16.00. 
E-post: genf@dnb.no (skannet blankett) Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. 
  
 
Undertegnede: ___________________________________________ 
gir herved (sett kryss på én): 
 
 

 
Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller 

 
 

 
__________________________________ 

 (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) 

 
fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 13.09 2016 for mine/våre aksjer.  
 
Stemmegivningen 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. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget 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.  
 

Agenda ekstraordinær generalforsamling 2016  For Mot Avstå 

1. Åpning av møtet ved styrets leder Olav H. Selvaag, med opptak av fortegnelse 

over møtende aksjeeiere 
Ingen 

avstemming 
Ingen 

avstemming 
Ingen 

avstemming 

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen    

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden    

4. Utbetaling av utbytte      

5. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte    

 
 
 
 
 
Sted Dato Aksjeeiers underskrift  
  (Undertegnes kun ved fullmakt) 
 
Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges 
fullmakten. 
 
 




