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Til aksjonærene i BWG Homes ASA 
 
 
 
 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 
Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium 

Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo  
 

torsdag 24. mai 2012 kl 10:00. 
 
 
Styret foreslår følgende dagsorden: 

 

1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRELEDER EVA ERIKSSON. 

Fortegnelse over møtende aksjonærer. 

2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN 

SAMMEN MED MØTELEDER. 

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN. 

4 ORIENTERING OM SELSKAPETS VIRKSOMHET OG STATUS. 

5 BEHANDLING AV STYRETS RETNINGSLINJER FOR LEDERLØNNSFASTSETTELSE.  

Erklæring fra styret i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a om fastsettelse av lønn og annen 

godtgjørelse til ledende ansatte er vedlagt (vedlegg 4).  
 
I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd skal det holdes en rådgivende avstemning over 
styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen på generalforsamlingen.  
 
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 

 
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til prinsippene for lederlønnsfastsettelse i BWG Homes ASA 
slik disse fremgår av styrets erklæring i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a om fastsettelse av 
lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. 
 

6 GODKJENNELSE AV ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2011. 

Selskapets Årsrapport for 2011 er tilgjengelig på www.bwghomes.no. 
 

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:  
 
Årsberetning og årsregnskap for 2011 godkjennes med disponering som foreslått av styret. 
 

7 BEHANDLING AV RAPPORT OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 

Rapporten er inkludert i selskapets Årsrapport for 2011.  

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:  
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Generalforsamlingen behandlet selskapets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 

(foretaksstyring). Generalforsamlingen tok rapporten til orientering. 

 

8 STYRETS FORSLAG OM FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN. 

For å sikre selskapet den nødvendige finansielle fleksibilitet fremover foreslår styret at 
generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 
 
1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 13 600 000 ved 

utstedelse av inntil 13 600 000 nye aksjer (tilsvarende 10 % av aksjekapitalen) hver pålydende 
NOK 1,-. Innenfor denne ramme kan fullmakten benyttes flere ganger. 

2. Fullmakten skal gjelde frem til den ordinære generalforsamling i 2013. 

3. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. 

4. Styret fastsetter de øvrige vilkår for tegningen. 

5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og som vederlag ved erverv av 
aksjer i andre selskaper. 

6. Fullmakten omfatter også rett til å beslutte fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.  

Den tidligere registrerte fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen vil utgå med virkning fra 
generalforsamlingsdagen.  

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 
 

Styrets forslag om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen godkjennes. 

 

9 STYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING VEDRØRENDE ANTALL MEDLEMMER I 

STYRET. 

Det er ønskelig å utvide antall styremedlemmer med 1 person, jfr. sak 9. 
 
Vedtektenes § 5 foreslås derfor endret slik: 
 
”Selskapets styre skal bestå av 5-8 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. 
Selskapets styre inklusive styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen med en 
funksjonstid på to år. Selskapets firma tegnes av styrets leder og styrets nestleder hver for seg 

eller av to styremedlemmer i fellesskap, og for øvrig av den styret gir firmategningsrett.” 
 

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 
 
Styrets forslag om endring i vedtektenes § 5 godkjennes. 
 

10 VALG AV NYTT STYREMEDLEM. 

Styret har etter generalforsamlingen i 2011 hatt følgende aksjonærvalgte medlemmer: Eva 

Eriksson, Harald Walther, Hege Bømark og Espen E. Wiik med Eva Eriksson som styreleder og 
Harald Walther som nestleder. Forutsatt generalforsamlingens vedtak i sak 8, kan styret utvides 
med 1 person. 
 
I henhold til selskapets vedtekter skal Valgkomiteen foreslå kandidater til styret.  
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Valgkomiteen foreslår, basert på samtaler med selskapets største aksjeeiere og en helhetlig 

vurdering av kompetanse og kontinuitet, at styret skal ha fem aksjonærvalgte styremedlemmer, og 
at Daniel Kjørberg Siraj velges som nytt styremedlem.  
 
Daniel Kjørberg Siraj er konserndirektør i OBOS, divisjon for boligutvikling og eiendomsmegling og 

adm. direktør for OBOS Nye Hjem AS siden 1.1.2012. Han har vært ansatt i OBOS siden 2004, og 
har en rekke styreverv i selskaper eiet av OBOS. Siraj er cand. jur. fra Universitet i Oslo, 2001. CV 
for Daniel Kjørberg Siraj er også tilgjengelig på selskapets nettside. 
 
OBOS er største aksjonær i BWG Homes ASA. 
 
Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:  

 
Daniel Kjørberg Siraj velges som nytt styremedlem med samme funksjonstid som de øvrige 
aksjonærvalgte styremedlemmene. 

 

11 FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRET. 

I henhold til instruks skal Valgkomiteen foreslå styrets honorarer. Valgkomiteen foreslår samme 
honorarsatser for 2011 som for 2010, og at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 
 

Styrehonorarer for 2011 fastsettes i samsvar med Valgkomiteens innstilling til:  
Styreleder NOK 300 000, styrets nestleder NOK 250 000, aksjonærvalgte styremedlemmer NOK 
175 000, ansattes representanter NOK 60 000, varamedlemmer for ansattes representanter NOK 
3 000 per møte. Styreleder Eva Eriksson som bor i Sverige, får i tillegg som kompensasjon for 
reisetid, kr 10 000 per fysisk møte i Norge. 
 

I tillegg godtgjøres vervet som leder i Revisjonsutvalget med NOK 100 000, og vervet som medlem 
i Revisjonsutvalget med NOK 75 000. 

 

12 GODKJENNELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR. 

Selskapets revisor har beregnet et samlet honorar for 2011 for BWG Homes ASA på NOK 498 576 
hvorav NOK 375 440 refererer seg til lovpålagt revisjon, og NOK 123 136 til andre tjenester. 
 
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:  

 
Samlet honorar til revisor for 2011 på NOK 498 576 godkjennes. 

 

13 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN. 

Valgkomiteen har etter generalforsamlingen i 2011 bestått av Andreas Mellbye, leder, Siri Rolstad 
Brenna, medlem og Simen Mørdre, medlem. Mellbye og Brenna har vært henholdsvis leder og 
medlem i Valgkomiteen siden 2007, og kan iht. gjeldende instruks for Valgkomiteen ikke 
gjenvelges. Mørdre har frasagt seg gjenvalg. Det skal følgelig velges tre nye medlemmer til 

Valgkomiteen hvorav en av disse velges til leder.  

 
I henhold til instruksen for Valgkomiteen skal Valgkomiteen foreslå kandidater til Valgkomiteen. 
Valgkomiteen skal sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. 
Flertallet i valgkomiteen skal være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. 
 
Valgkomiteen foreslår, basert på samtaler med selskapets største aksjeeiere og en helhetlig 

vurdering av kompetanse og uavhengighet, følgende kandidater: 
 
Mimi K. Berdal, Carl Henrik Eriksen og Erik Gjellestad. 
 
Mimi K. Berdal er cand. jur. fra Universitet i Oslo og driver egen advokat- og konsulentvirksomhet. 
Hun har tidligere vært partner i Arntzen de Besche advokatfirma AS. Berdal har en rekke 
styreverv, og er blant annet styreleder i Infratek ASA, nestleder i Itera Consulting Group ASA og i 

Q-Free ASA samt styremedlem i Intex Resources ASA og REC ASA.  
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Carl Henrik Eriksen er konserndirektør i OBOS med ansvar for investering og forretningsutvikling, 

og var tidligere adm. direktør for OBOS Forretningsbygg AS. Han har vært ansatt i OBOS siden 
1998. Før dette var han 20 år i UNI Storebrand. Eriksen er cand. jur. fra Universitet i Oslo. Han har 
en rekke styreverv, og er blant annet styremedlem i AF Gruppen ASA.  
 

Erik Gjellestad driver egen konsulentvirksomhet og er dessuten knyttet til rådgivningsselskapet 
Saga Management AS. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har tidligere 
hatt ledende stillinger blant annet i Klostersystemet, Vesta Forsikring AS/Tryg Vesta AS og 
SpareBank1 Skadeforsikring. Gjellestad har en rekke styreverv, og er blant annet styreleder i 
Fortin AS og i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA.  
 
CV for Mimi K. Berdal, Carl Henrik Eriksen og Erik Gjellestad er også tilgjengelig på selskapets 

nettside.  
 
Berdal og Gjellestad er uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. De har ikke aksjer i BWG 
Homes ASA. Dermed tilfredsstilles uavhengighetskravet til flertallet i Valgkomiteen. 
 

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 

 
Mimi K. Berdal, Carl Henrik Eriksen og Erik Gjellestad velges som medlemmer i Valgkomiteen for to 
år.  
 
Valgkomiteens innstilling er videre at Mimi K. Berdal velges som leder av Valgkomiteen. 
Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til dette. 
 

14 FASTSETTELSE AV HONORAR TIL VALGKOMITEEN. 

Styret foreslår i henhold til punkt 6 i Retningslinjer for Valgkomiteen, honorar til Valgkomiteens 
leder og til de to øvrige medlemmer.  
 
Styret foreslår samme honorarsatser for 2011 som for 2010, og at generalforsamlingen treffer 

følgende vedtak:  
 

Honorar for 2011 fastsettes til NOK 40 000 til Valgkomiteens leder og NOK 10 000 til hver av de to 

øvrige medlemmer.  
 
 

****** 
 
Aksjene i selskapet og retten til å stemme for dem 
På datoen for innkallingen er det utstedt 136 121 433 aksjer i selskapet. Det foreligger ingen 

vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. 
 
I følge selskapets vedtekter har bare de som er innført i aksjeeierregisteret (VPS) som aksjeeiere 
på den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen), rett til å delta og stemme 
på generalforsamlingen. Registreringsdatoen er onsdag 16. mai 2012. Dette betyr at eierskifter 
etter registreringsdatoen er uten betydning for retten til å delta og stemme på 

generalforsamlingen. Dessuten har verken den reelle eieren eller forvalteren rett til å stemme for 
aksjer som på registreringsdatoen er registrert på en VPS-konto som tilhører forvalteren, jf. 
allmennaksjeloven § 4-10.  
 
Aksjeeiernes rettigheter 
Aksjeeierne kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen siden fristen for å kreve dette er 
utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. 

 
En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal 
behandle. 
 
En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige 
opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av  
1. godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen; 

2. saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse; 
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3. selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet 

deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som 
kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. 
 
Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det 

utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på 
selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må 
anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal 
svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse. 
 
Påmelding 
Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anmodes om å 

melde fra om dette ved innsending av vedlagte møteseddel (vedlegg 1) til Nordea Bank Norge ASA 
innen tirsdag 22. mai kl 16:00.  
 
Fullmakt 
En aksjeeier som ikke selv er til stede på generalforsamlingen, kan møte ved en fullmektig etter 

eget valg. Fullmakt kan, om ønskelig, gis til styrets leder Eva Eriksson eller konsernsjef Lars Nilsen. 

Det anmodes om at fullmakten sendes slik at den er mottatt hos Nordea Bank Norge ASA senest 
tirsdag 22. mai kl 16:00. Vedlagte fullmaktsskjema (vedlegg 2) bes benyttet. 
 
Forhåndsstemme 
En aksjeeier som ikke selv er til stede på generalforsamlingen, kan avgi forhåndsstemme før 
generalforsamlingen. Skjemaet må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest tirsdag 22. mai 
kl 16:00. Vedlagte skjema for forhåndsstemme (vedlegg 3) bes benyttet.  

 
Elektronisk registrering 
Skjema for påmelding, fullmakt og forhåndsstemme kan også fylles ut elektronisk via selskapets 
nettside www.bwghomes.no eller VPS Investorservice. 
 
 
 

Innkalling og tilhørende saksdokumenter er tilgjengelig på selskapets nettside www.bwghomes.no. 

Dokumentene vil også være tilgjengelige i selskapets lokaler i Munkedamsveien 45, Oslo.  
 
Aksjonærer som ønsker det, kan få tilsendt trykket versjon av selskapets Årsrapport for 2011 ved 
henvendelse per e-post til post@bwghomes.no.  

 

 
 

Oslo, den 3. mai 2012 
 
 

For styret i BWG Homes ASA 
 

 
Eva Eriksson 
Styreleder 

 
 
 
 

Vedlegg: 
1. Møteseddel 
2. Fullmaktsskjema 
3. Skjema for forhåndsstemme 
4.  Styrets erklæring vedrørende retningslinjer for lederlønnsfastsettelse i BWG Homes ASA  



 
Vedlegg 1 

 
 

Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA avholdes torsdag 24. mai 2012 kl 10:00, 

møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo.  
 
 
 
 

MØTESEDDEL 

 
 

 
 

 
Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling den 24. mai 2012 og (kryss av) 
 
 

  Avgi stemme for mine/våre aksjer 

   
 

  Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er) 

 

 
 
 
 
 
__________________           __________________________________________________ 
Dato     Aksjeeiers underskrift 

 
 
(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt eller forhåndsstemme benyttes fullmaktsskjema 
eller skjema for forhåndsstemme).  

 
 

Møteseddelen må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest 22. mai 2012 kl 16:00. 
 
Møteseddelen sendes til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 
Oslo. Møteseddelen kan også sendes til telefaks: +47 22 48 63 49, til e-post: 
Issuerservices@nordea.com eller registreres via www.bwghomes.no.  
 



 
Vedlegg 2 

 
 

FULLMAKT 

 
 

BWG Homes ASA – ordinær generalforsamling 24. mai 2012  
 
 

 
Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 24. mai 2012, kan De møte ved 
fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjema. Fullmakten må være Nordea Bank Norge ASA i 
hende senest 22. mai 2012 kl 16:00. 
 
Fullmakten sendes til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 
Oslo. Fullmakten kan også sendes til telefaks: +47 22 48 63 49, til e-post: 

Issuerservices@nordea.com eller registreres via www.bwghomes.no.  
 
 
 
Undertegnede gir med dette ______________________________________________________ 
(blokkbokstaver) fullmakt til å representere undertegnede, herunder stemme for undertegnedes 
aksjer på generalforsamling i BWG Homes ASA den 24. mai 2012, med adgang for fullmektig til å 

gi fullmakten videre til andre i tilfelle forfall.  
 
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er 
krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme ”For” 
forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir 
fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. 
 

 

Sak  - Agenda generalforsamling 2012 For Mot Avstår 
Fullmektig 
avgjør 

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden     

5. Tilslutning til styrets retningslinjer for 
lederlønnsfastsettelse 

    

6. Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2011     

7. Behandling av styrets rapport for foretaksstyring     

8. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen     

9. Vedtektsendring vedrørende antall medlemmer i styret     

10. Valg av styremedlem Daniel Kjørberg Siraj     

11. Fastsettelse av honorar til styret     

12. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor     

13. Valg av medlemmer til Valgkomiteen     

      Mimi K. Berdal     

      Carl Henrik Eriksen     

      Erik Gjellestad     

14. Fastsettelse av honorar til Valgkomiteen     

 
 
 
 
 
 

__________________           __________________________________________________ 
Dato     Aksjeeiers underskrift 
 



 
Vedlegg 3 

 
 

FORHÅNDSSTEMME 

 
 

BWG Homes ASA – ordinær generalforsamling 24. mai 2012  
 
 

 
Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 24. mai 2012, kan De avgi 
forhåndsstemme før generalforsamlingen. De kan da benytte dette skjema for forhåndsstemme.  
Skjemaet må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest 22. mai 2012 kl 16:00. 
 
Skjemaet sendes til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. 
Skjemaet kan også sendes til telefaks: +47 22 48 63 49, til e-post: Issuerservices@nordea.com 

eller registreres via www.bwghomes.no.  
 
 
 
Inntil utløpet av fristen angitt over kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. 
Dersom det i en sak ikke er krysset av i rubrikkene ”For” eller ”Mot”, vil dette anses som 
De i den aktuelle sak avstår fra å stemme.. 

 
 
 

Sak  - Agenda generalforsamling 2012 For Mot 

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden   

5. Tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse   

6. Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2011   

7. Behandling av styrets rapport for foretaksstyring   

8. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen   

9. Vedtektsendring vedrørende antall medlemmer i styret   

10. Valg av styremedlem Daniel Kjørberg Siraj   

11. Fastsettelse av honorar til styret   

12. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor   

13. Valg av medlemmer til Valgkomiteen   

      Mimi K. Berdal   

      Carl Henrik Eriksen   

      Erik Gjellestad   

14. Fastsettelse av honorar til Valgkomiteen   

 

 
 
 

 
 
__________________           __________________________________________________ 
Dato     Aksjeeiers underskrift 

 



 
Vedlegg 4 
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Lønnspolitikk for ledende ansatte 
Lønnsbetingelsene for ledende ansatte skal være konkurransedyktige i forhold til lederlønninger i 

sammenlignbare virksomheter. Lønnsbetingelsene skal reflektere ansvar og prestasjoner. 
 
Belønningssystemet for ledende ansatte omfatter basislønn, bonusordning, pensjonsordning, 
etterlønnsordning og ytelser som firmabil, aviser, telefon og lignende. Basislønn er gjenstand for 

årlig regulering. 
 
Konsernsjefens lønnsbetingelser er fastsatt av styret. Lønnsbetingelser for finansdirektør og 

kommunikasjonsdirektør er fastsatt av konsernsjefen. Lønnsbetingelser for administrerende direktør 
i Block Watne AS og administrerende direktør i BWG Homes AB og daglig leder for Hetlandhus AS er 
fastsatt av styrene for de respektive datterselskapene etter innstilling fra konsernsjefen.  
 
Bonusordninger 
Ledende ansatte har individuelle bonusordninger basert på selskapets resultat og den enkeltes 

prestasjoner. Bonusordningene er begrenset oppad til 12 månedslønner. Konsernsjefen fastsetter 
bonuskriterier for øvrige ledende ansatte. Bonuskriteriene er i hovedsak knyttet til resultatoppnåelse 
innen den enkeltes ansvarsområde. Det kan utbetales bonus for ekstraordinær innsats selv om 
resultatmål ikke nås. 
 
Det er ikke etablert bonusordning for konsernsjefen. 
 

Ledende ansatte har ikke aksjebasert avlønning eller opsjonsordninger. BWG Homes har ingen 
forpliktelse til å gi ledende ansatte, styret eller andre ansatte overskuddsdeling, aksjebasert 

avlønning eller opsjoner. 
 

Etterlønn 
Ledende ansatte har individuelle avtaler som – på visse vilkår – sikrer dem etterlønn utover ordinær 
oppsigelsestid. Etterlønnsordningen er begrenset oppad til 12 månedslønner. Lederen for den 
svenske virksomheten har avtale om etterlønnsordning på 24 måneder. Dette er en enkeltstående 
avtale som ble inngått før den virksomheten som han leder, ble kjøpt av BWG Homes ASA.  
 
Utover dette er det ikke inngått avtaler med ledende ansatte som gir dem særskilt vederlag ved 

opphør eller endring av stilling. 
 

Pensjonsordninger 
Konsernet har ulike pensjonsordninger i de ulike virksomhetene. Det er ikke etablert særskilte 
ordninger for ledende ansatte utover det som er etablert i det selskapet hvor hver enkelt er ansatt.  

 
Ansatte i morselskapet omfattes av pensjonsordningen der. Det er en ytelsesordning som gir 
pensjon av inntekt inntil 12G. Administrerende direktør i Block Watne AS omfattes av den 
innskuddsordningen som er etablert i selskapet, hvor pensjonsinnbetalingen til ordningen er en 

prosentandel av lønnen til den ansatte. Administrerende direktør og finansdirektør i BWG Homes AB 
omfattes av svensk kollektivavtale, og dermed den innskuddsordningen som er etablert i selskapet. 
Ordningen gir pensjon av inntekt inntil 30 inntektsgrunnbeløp. 
 
 
Det vises for øvrig til konsernregnskapets note 8 for spesifikasjon av alle elementer av ytelser til 

konsernsjefen og øvrige ledende ansatte. For pensjoner og pensjonsforpliktelser, se 
konsernregnskapets note 7. 
 

Dato: 3. mai 2012 

 
Til: Generalforsamlingen i BWG Homes ASA; vedlegg til sak 5  

  
Fra: Styret i BWG Homes ASA 
 
Angående:  Erklæring vedrørende retningslinjer for lederlønnsfastsettelse i BWG 

Homes ASA 


