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Til aksjonærene i BWG Homes ASA 
 
 
 
Innkalling til ordinær generalforsamling 
 
Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i Vika Atrium Konferansesenter, møterom 
Nyland, i Munkedamsveien 45, Oslo  
 

onsdag den 21. mai 2008 kl. 10:00. 
 
 
Styret foreslår følgende dagsorden: 
 
1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Harald Walther.  

Fortegnelse over møtende aksjonærer. 
 

2.  Valg av møteleder. 
 
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 
 
4. Valg av én person til medundertegne protokollen. 
 
5.  Orientering om selskapets virksomhet og status. 
 
6.  Behandling av styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse etter allmennaksjelovens  

§ 6-16a. 
  

Erklæring fra styret i henhold til allmennaksjelovens § 6-16a om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte er vedlagt innkallingen (Vedlegg 1). I henhold til 
allmennaksjelovens § 5-6, 3. 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 styrets prinsipper for lederlønnsfastsettelsen i BWG 
Homes ASA slik disse fremgår av styrets erklæring i henhold til allmennaksjelovens § 6-16a 
om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. 

 
7. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2007, herunder utbetaling av utbytte. 
 

Styret foreslår at det utbetales NOK 2,00 per aksje i utbytte, totalt NOK 132 millioner. BWG-
aksjen noteres eksklusiv utbytte 22. mai 2008. Vedtatt utbytte betales 30. mai 2008 til 
aksjonærer som per 21. mai 2008 er registrert i VPS. 

 
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:  
 
Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2007, godkjennes.  
Styrets forslag om at det utbetales NOK 2,00 pr aksje i utbytte godkjennes. BWG-aksjen 
noteres eksklusiv utbytte 22. mai 2008. Vedtatt utbytte betales 30. mai 2008 til aksjonærer 
som per 21. mai 2008 er registrert i VPS. 

 
8.  Valg av medlemmer til selskapets Valgkomité. 

 
I henhold til §6 i selskapets vedtekter, skal valgkomitéens tre medlemmer velges av 
generalforsamlingen med en funksjonstid på ett år. Valgkomiteens medlemmer i 2007 har 
vært Andreas Mellbye (leder), Lise Lindbäck og Stine Rolstad Brenna.  
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Valgkomiteen foreslår, basert på diskusjoner med selskapets største aksjeeiere og en 
helhetlig vurdering av kompetanse og kontinuitet, at samtlige medlemmer av valgkomiteen 
gjenvelges for ett år. CV for valgkomiteens medlemmer er tilgjengelig på selskapets nettside 
www.bwghomes.no. 

 
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 
 
Valgkomiteens forslag til gjenvalg av samtlige medlemmer av valgkomitéen godkjennes. 
 

9.  Retningslinjer for selskapets Valgkomité. 
  

Styrets forslag til Retningslinjer for Valgkomitéen er vedlagt innkallingen (Vedlegg 3).  
  

 Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:  
 
Styrets forslag til retningslinjer for Valgkomitéen i BWG Homes ASA godkjennes.  

 
10.  Fastsettelse av honorar til Styret. 

Valgkomiteen foreslår i henhold til instruks for Valgkomiteen følgende honorar til Styret for 
2007: Styreleder NOK 180 000, styrets nestleder NOK 150 000, styremedlem NOK 120 000 
(nyvalgt styremedlem NOK 60 000), ansattes representanter NOK 50 000, varamedlem 
ansattevalgt NOK 3 000 per møte. 
 
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:  
 
Valgkomiteens forslag til følgende styrehonorarer for 2007 godkjennes:  
Styreleder NOK 180 000, styrets nestleder NOK 150 000, styremedlem NOK 120 000 (nyvalgt 
styremedlem NOK 60 000), ansattes representanter NOK 50 000, varamedlem ansattevalgt 
NOK 3 000 per møte. 
 

11.  Fastsettelse av honorar til selskapets revisor. 
 
Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2007 på NOK 1 626 000, hvorav NOK 893 000 
refererer seg til lovpålagt revisjon og NOK 732 000 til andre tjenester. Styret har ikke 
bemerkninger til honorarkravet.  
 
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:  
 
Honorar til revisor for 2007 på NOK 1 626 000 godkjennes. 

 
12.  Fastsettelse av honorar til Valgkomiteen. 

 
Styret foreslår i henhold til punkt 6 i Retningslinjer for Valgkomitéen et honorar for 2007 på 
NOK 40 000 til Valgkomitéens leder og NOK 10 000 til hvert av de to øvrige medlemmer.  

 
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:  
 
Honorar for 2007 til Valgkomitéens leder fastsettes til NOK 40 000. Honorar for 2007 til hvert 
av de to øvrige medlemmer fastsettes til NOK 10 000.  

 
13. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen. 

Det foreslås at styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital, og at styret i den 
forbindelse også skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes. 
Fullmakten forutsettes også å kunne benyttes ved fusjon med annet selskap.  
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Grunnen til at fortrinnsretten skal kunne fravikes er at fullmakten vil kunne bli benyttet i 
forbindelse med oppkjøp, og at det for øvrig i tråd med vanlig markedspraksis kan være 
hensiktsmessig å gjennomføre en eventuell emisjon som en rettet emisjon (såkalt ”book-
building”).  

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 

1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets 
aksjekapital med inntil NOK 33 000 000. 

2. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamling i 2009. 

3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne 
fravikes. 

4. Fullmakten skal også omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn 
penger mv. og fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. 

5. Den gjenstående del av den tidligere fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen 
bortfaller. 

 

For så vidt gjelder forhold som må tillegges vekt ved bedømmelsen av spørsmålet om å tegne 
aksjer, vises til selskapets årsrapport for 2007 og de meldinger som er offentliggjort på Oslo 
Børs.  

 
 
Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anmodes om å 
melde fra om dette ved innsending av vedlagte påmeldingsskjema innen mandag 19. mai 2008 kl 
16:00. Fullmakt kan, om ønskelig, gis til styrets leder Harald Walther eller konsernsjef Lars Nilsen.  
 
Innkalling, årsrapport, vedtekter og CV for valgkomiteens medlemmer er tilgjengelig på selskapets 
nettside www.bwghomes.no. 
 

 
Oslo, den 30. april 2008 

 
 

For styret i BWG Homes ASA 
 

 
-------------------------------------- 

Harald Walther 
Styreleder 

 
 
 

 
Vedlegg: 
 
1. Styrets erklæring vedrørende retningslinjer for lederlønnsfastsettelse 
2. Årsrapport 2007 
3.  Retningslinjer for Valgkomitéen 
4. Møteseddel 
5. Fullmakt 



 
 
Vedlegg 1 
 
 
Styrets erklæring vedrørende retningslinjer for lederlønnsfastsettelse 
i BWG Homes ASA 
 
 
Ledergruppen i BWG Homes ASA består av konsernsjef, finansdirektør, administrerende 
direktør i Block Watne AS, samt administrerende direktør og finansdirektør i BWG Homes 
AB.  
 
Konsernsjefens lønn er fastsatt av styret. Finansdirektørens lønn er fastsatt av konsernsjef. 
Lønn til administrerende direktør i Block Watne AS og administrerende direktør i BWG 
Homes AB er fastsatt av de respektive styrer.  
 
Ledergruppen har avtaler som på gitte vilkår sikrer etterlønn i inntil 12 måneder ut over 
oppsigelsestiden. Ingen i ledergruppen har aksjebasert avlønning eller opsjonsordninger. 
Ledergruppen har firmabilordning og får dekket utgifter til telefoner, aviser og andre relevante 
utgifter.  
 
Konsernsjefen kan foreslå utbetaling av diskresjonær bonus til finansdirektør. Dette må 
godkjennes av styreleder. Det foreligger bonusavtale for adm. direktør i Block Watne AS. 
Konsernet har ingen forpliktelse til å gi ledergruppen, styret eller andre ansatte 
overskuddsdeling, opsjoner eller lignende. 
 
Det vises for øvrig til konsernregnskapets note 4. 
 
 



 

Vedlegg 3 

 
 

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN I BWG HOMES ASA 
 

1. VALGKOMITEENS OPPGAVER 

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til styret og eventuell bedriftsforsamling samt honorar til medlemmene av 
disse organer. Valgkomiteen skal begrunne sin innstilling. 

2. VALG AV VALGKOMITÉ 

Generalforsamlingen velger valgkomiteens leder og medlemmer. Valgkomiteen forbereder selv valget og innstiller 
kandidater til valgkomiteen. 

3. VALGKOMITEENS SAMMENSETNING OG KRITERIER FOR VALGBARHET 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.  

Minst ett medlem av valgkomiteen skal ikke være medlem av styret eller eventuell bedriftsforsamling. Maksimalt 
ett medlem av valgkomiteen kan være medlem av styret. Styremedlem som er medlem av valgkomiteen kan ikke 
ta gjenvalg til styret mens vedkommende sitter i valgkomiteen. Daglig leder eller andre ledende ansatte kan ikke 
være medlem av valgkomiteen. 

4. ANTALL MEDLEMMER 

Valgkomiteen skal ha tre medlemmer. 

5. FUNKSJONSTID 

Valgkomiteens medlemmer velges for ett år av gangen. En person som har sittet til sammen 5 år i valgkomiteen 
kan ikke på nytt velges til valgkomiteen. 

6. HONORAR 

Valgkomiteens honorar fastsettes av generalforsamlingen og skal tilpasses oppgavens karakter og tidsbruk. 

7. VALGKOMITEENS ARBEID 

Valgkomiteens leder har hovedansvar for komiteens arbeid. 

Valgkomiteen skal sikre at den har tilgang til nødvendig kompetanse i forhold til de oppgaver komiteen har ansvar 
for. Valgkomiteen skal ha anledning til å trekke på ressurser i selskapet og hente råd og anbefalinger fra kilder 
utenfor selskapet. 

Valgkomiteen skal i sin innstilling til generalforsamlingen også redegjøre for hvordan den har arbeidet. 

Valgkomiteen bør vurdere behov for endringer i styrets og valgkomiteens sammensetning og ha kontakt med 
ulike aksjeeiere, medlemmer av eventuell bedriftsforsamling og styret og med selskapets daglige ledelse. Styrets 
evalueringsrapport bør behandles særskilt av valgkomiteen. 

Valgkomiteen bør i sitt arbeid gjøre aktive søk mot aksjeeierfellesskapet og forankre sin innstilling hos de største 
aksjeeierne. 

Valgkomiteens begrunnede innstilling skal gjøres tilgjengelig på selskapets internettside eller sendes ut til 
aksjonærene før valg finner sted. Innstillingen bør inneholde relevant informasjon om kandidatene, herunder 
informasjon om kandidatenes kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Informasjon om foreslåtte 
styremedlemmer bør omfatte alder, utdannelse og yrkesmessig erfaring. Det bør opplyses om hvor lenge de har 
sittet i selskapets styre, om eventuelle oppdrag for selskapet og om vesentlige oppdrag for andre selskaper og 
organisasjoner. Ved forslag om gjenvalg kan innstillingen vise til informasjon i årsrapporten. 

Informasjon om eventuelle frister for forslag til medlemmer av styre, valgkomite og eventuell bedriftsforsamling 
bør gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider i god tid. 


	1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 33 000 000.
	2. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamling i 2009.
	3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10 4 skal kunne fravikes.
	4. Fullmakten skal også omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. og fusjon etter allmennaksjeloven § 13 5.
	Vedlegg3_Retningslinjer_valgkomite.pdf
	1. VALGKOMITEENS OPPGAVER
	2. VALG AV VALGKOMITÉ
	3. VALGKOMITEENS SAMMENSETNING OG KRITERIER FOR VALGBARHET TIL VALGKOMITEEN
	4. ANTALL MEDLEMMER
	5. FUNKSJONSTID
	6. HONORAR
	7. VALGKOMITEENS ARBEID


