
 

 
 
 

 

 

PROTOKOLL   

FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING  

I KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA 

 
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA, org. nr. 942 593 821 ("Selskapet") ble 
avholdt den 10. juni 2021 kl. 10:00 (norsk tid) ved elektronisk møte i samsvar med § 2-3 i Midlertidig 
lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvensene av 
utbrudd av covid-19.  
 
Følgende saker ble behandlet:  
 
1. Åpning av den ordinære generalforsamlingen 
  
 Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet av styreleder, Firass Abi-Nassif.  
 
2. Registrering av møtende aksjonærer og aksjer representert ved fullmakt 
  
 Styreleder registrerte representerte aksjonærer, enten møtende selv, ved forhåndsstemme 

eller ved fullmakt. 273 792 973 aksjer var representert på den ordinære 
generalforsamlingen, hvilket representerer 26,04 % av det totale antall stemmeberettigede 
aksjer i Selskapet. Selskapet eier 3 556 445 egne aksjer, som det ikke kan stemmes for. 
En oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen som Vedlegg 1. Det 
ble ikke fremsatt innsigelser mot oversikten. 

  
 I tillegg deltok følgende i møtet: Selskapets administrerende direktør, Jörg Buchheim, 

økonomidirektør, Norbert Loers, EVP HR & Communication, Marcus Von Pock, juridisk 
direktør, Jon Munthe, Selskapets revisor, Espen Johansen, leder av valgkomiteen, Tor 
Himberg-Larsen samt medlemmene av Styret.  

 
3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen 
  
 Advokat Simen Mejlænder ble valgt som møteleder og Tor Himberg-Larsen ble valgt til å 

medundertegne protokollen.  
  
 Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, jf. allmennaksjeloven § 5-17 (1). Se Vedlegg 

2 til protokollen. 
 
4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

 
Innkallingen og agendaen for den ordinære generalforsamlingen ble godkjent. 
 

 Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, jf. allmennaksjeloven § 5-17 (1). Se Vedlegg 
2 til protokollen. 

 
5. Godkjennelse av årsregnskap for konsernet og morselskapet for 2020, inkludert 

allokering av årsresultat, godkjennelse av årsberetningen og behandling av 
redegjørelsen for foretaksstyring 

  
 Møteleder viste til forslaget fra Styret i innkallingen.  



 

 
 I tråd med forslaget fra Styret fattet den ordinære generalforsamlingen følgende vedtak:  
  
 Den ordinære generalforsamlingen godkjente konsernets og morselskapets regnskaper for 

2020 i tråd med Styrets forslag. Årsberetningen ble godkjent. Den ordinære 
generalforsamlingen besluttet at det ikke skal utbetales utbytte for 2020.  

  
 Den ordinære generalforsamlingen disponerte Kongsberg Automotive ASAs årsresultat 

som følger: Overført til opptjent egenkapital EUR (10,7) millioner. 
 
 Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, jf. allmennaksjeloven § 5-17 (1). Se Vedlegg 

2 til protokollen. 
 
 Møteleder viste til Selskapets redegjørelse for foretaksstyring. Det ble ikke fremsatt 

innsigelser mot redegjørelsen.  
 
6. Valg av styremedlemmer og godkjennelse av godtgjørelse til styret 
 
6.1 Valg av medlemmer til Styret 
  

Leder av valgkomiteen presenterte valgkomiteens forslag.  
 

Den ordinære generalforsamlingen valgte medlemmer til Styret i tråd med forslaget fra 
valgkomiteen. 
 
Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, jf. allmennaksjeloven § 5-17 (2). Se Vedlegg 
2 til protokollen. 
 
Etter valget består Styret av følgende aksjonærvalgte medlemmer:  
 
Ellen M. Hanetho,  
 

Styremedlem – gjenvalgt for perioden inntil neste ordinære 
generalforsamling  

Firass Abi-Nassif,  
 

Styremedlem – gjenvalgt for perioden inntil neste ordinære 
generalforsamling  

Emese Weissenbacher  
 

Styremedlem – gjenvalgt for perioden inntil neste ordinære 
generalforsamling  

Gerard Cordonnier  
 

Styremedlem – gjenvalgt for perioden inntil neste ordinære 
generalforsamling  

Peter Schmitt  
 

Styremedlem – gjenvalgt for perioden inntil neste ordinære 
generalforsamling  

 
6.2 Godkjennelse av godtgjørelse til Styret og styreutvalg 
 

Leder av valgkomiteen presenterte valgkomiteens forslag. 
 
Den ordinære generalforsamlingen godkjente vederlag til styret for perioden 2021/2022 i 
tråd med forslaget fra valgkomiteen som følger:  
 
Styreleder NOK 510 000 
Andre aksjonærvalgte styremedlemmer NOK 455 000 
Ansattrepresentanter NOK 135 000 
Ansattrepresentanter - varamedlemmer NOK 8 000 per møte deltatt 

 
Den ordinære generalforsamlingen godkjente videre et tilleggsvederlag til styret for 
perioden 2020/2021 i tråd med forslaget fra valgkomiteen som følger:  
 



 

Aksjonærvalgte styremedlemmer, med 
unntak av styreleder 

NOK 100 000 

Ansattrepresentanter NOK 50 000 
 
Den ordinære generalforsamlingen godkjente vederlaget til medlemmer av styreutvalg for 
perioden 2021/2022 i tråd med forslaget fra valgkomiteen som følger:  
 
Leder av revisjonskomiteen NOK 90 000 
Medlemmer av revisjonskomiteen NOK 70 000 
Leder av kompensasjonskomiteen NOK 60 000 
Medlem av kompensasjonskomiteen NOK 45 000 

 
 
Beslutningene ble fattet med nødvendig flertall, jf. allmennaksjeloven § 5-17 (1). Se 
Vedlegg 2 til protokollen. 
 

7. Valg av medlemmer til valgkomiteen og godkjennelse av vederlag til valgkomiteen 
 
7.1  Valg av medlemmer til valgkomiteen 

 
Leder av valgkomiteen presenterte valgkomiteens forslag. 

 
Den ordinære generalforsamlingen valgte medlemmer til valgkomiteen i tråd med forslaget 
fra valgkomiteen.  
 
Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, jf. allmennaksjeloven § 5-17 (2). Se Vedlegg 
2 til protokollen. 
 
Etter valget består valgkomiteens medlemmer av følgende personer:  

  
Tor Himberg-Larsen, leder Gjenvalgt for perioden inntil neste ordinære 

generalforsamling 
Synnøve Gjønnes Gjenvalgt for perioden inntil neste ordinære 

generalforsamling 
Lasse Johan Olsen Gjenvalgt for perioden inntil neste ordinære 

generalforsamling 
 
7.2  Godkjennelse av godtgjørelse til valgkomiteen 

 
Leder av valgkomiteen presenterte valgkomiteens forslag. 

 
Den ordinære generalforsamlingen godkjente vederlag til valgkomiteen for perioden 
2021/2022 i tråd med forslaget fra valgkomiteen som følger:  
 
Leder av valgkomiteen: NOK 65 000 (i tillegg til kompensasjon per møte som godkjent for 
medlemmer av valgkomiteen).  
 
Medlem av valgkomiteen: NOK 6 000 per møte.  
 
Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, jf. allmennaksjeloven § 5-17 (1). Se Vedlegg 
2 til protokollen. 

 
8.  Godkjennelse av honorar til revisor 
 

Møteleder viste til forslaget fra Styret i innkallingen.  
 
I tråd med forslaget fra Styret fattet den ordinære generalforsamlingen følgende vedtak: 



 

 
 Den ordinære generalforsamlingen godkjente revisors honorar for Kongsberg Automotive 

ASA for 2020 på EUR 165,9 tusen. 
 

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, jf. allmennaksjeloven § 5-17 (1). Se Vedlegg 
2 til protokollen. 
 

9. Godkjennelse av de foreslåtte retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til 
ledende personer 
 
Møteleder viste til forslaget fra Styret i innkallingen.  
 
I tråd med forslaget fra Styret fattet den ordinære generalforsamlingen følgende vedtak: 

 
Den ordinære generalforsamlingen godkjente retningslinjene for lønn og annen 
godtgjørelse til ledende personer. 
 
Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, jf. allmennaksjeloven § 5-17 (1). Se Vedlegg 
2 til protokollen. 
 

10.  Godkjennelse av langsiktig incentivprogram (LTI) 2021 
 
Møteleder viste til forslaget fra Styret i innkallingen.  
 
I tråd med forslaget fra Styret fattet den ordinære generalforsamlingen følgende vedtak: 
 
Generalforsamlingen godkjente det foreslåtte langsiktige incentivprogrammet for 2021.  
 
Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, jf. allmennaksjeloven § 5-17 (1). Se Vedlegg 
2 til protokollen. 

 

11. Styrefullmakt til å kjøpe egne aksjer 
 

Møteleder viste til forslaget fra Styret i innkallingen.  
 
I tråd med forslaget fra Styret fattet den ordinære generalforsamlingen følgende vedtak: 

 
Styret gis fullmakt til å erverve inntil 105 486 064 egne aksjer på vegne av Selskapet, jfr. 
allmennaksjeloven §§ 9-2 flg. på følgende vilkår:  
 
1. Selskapet kan erverve inntil 105 486 064 egne aksjer med totalt pålydende opp til 

NOK 105 486 064. Selskapet kan likevel ikke erverve egne aksjer dersom den 
samlede pålydende verdien av beholdningen av egne aksjer etter ervervet overstiger 
10 % av Selskapets til enhver tid gjeldende aksjekapital. Aksjene kan erverves og 
avhendes slik styret finner det hensiktsmessig. 
 

2. Hvis egne aksjer avhendes, kan Selskapet kjøpe egne aksjer som erstatter disse. 
Fullmakten kan utøves flere ganger i perioden, så lenge begrensningen under punkt 
1 overholdes.   
 

3. Aksjene skal erverves til gjeldende markedspris med et intervall mellom NOK 1 og 
NOK 15 per aksje.  
 

4. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2022, eller 
senest til og med 30. juni 2022. 

 



 

Beslutningene ble fattet med nødvendig flertall, jf. allmennaksjeloven § 5-18 (1). Se 
Vedlegg 2 til protokollen. 

 
12. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse 

 
Møteleder viste til forslaget fra Styret i innkallingen.  
 
I tråd med forslaget fra Styret fattet den ordinære generalforsamlingen følgende vedtak: 

 
1. Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med opp til 

NOK 105 486 064. Fullmakten kan brukes separat eller i kombinasjon med andre 
fullmakter.  
 

2. Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven 
§ 10-4 kan fravikes.  
 

3. Fullmakten kan brukes til å gjennomføre en eller flere kapitalforhøyelser i 
forbindelse med (i) innhenting av egenkapital til Selskapets virksomhet eller 
oppkjøp av andre virksomheter, (ii) bruk av Selskapets aksjer som vederlag i 
forbindelse med oppkjøp og fusjoner eller (iii) for utstedelse av aksjer i forbindelse 
med Selskapets langsiktige insentivprogram for ansatte.  
 

4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser både ved kontantinnskudd og innskudd i 
andre eiendeler enn penger samt rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv. jf. 
allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten kan brukes i forbindelse med fusjon i 
henhold til allmennaksjeloven § 13-5.  
 

5. Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022, eller 
senest til og med 30. juni 2022. 

 
Beslutningene ble fattet med nødvendig flertall, jf. allmennaksjeloven § 5-18 (1). Se 
Vedlegg 2 til protokollen. 

 
 

* * * 
 
Det forelå ikke ytterligere saker til behandling. Den ordinære generalforsamlingen ble deretter 
hevet.  
 
 

Oslo, 10. juni 2021 
 
 

[sign] 
Simen Mejlænder 

Møteleder 

[sign] 
Tor Himberg-Larsen 

Valgt til å medundertegne 
 
 
Vedlegg:  
 
1. Fortegnelse over møtende aksjonærer og aksjonærer representert ved fullmakt 
2. Avstemmingsresultater 
 










