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PROTOKOLL 

 

FOR 

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I 

 

AKER SOLUTIONS ASA 

 

Ekstraordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA ble avholdt fredag 14. august 2020 i Oksenøyveien 

8, på Fornebu. 

 

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER 

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Øyvind Eriksen. 

 

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 154 168 094 av selskapets totalt 272 044 389 aksjer var 

representert, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktsstemmer. Således var 56,67 % av den totale 

aksjekapitalen deltakende på generalforsamlingen. Fortegnelsen over deltakende aksjonærer er vedlagt 

denne protokollen som vedlegg 1. Stemmeresulatet for de enkelte sakene fremgår av side 3. 

 

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen eller dagsorden. Generalforsamlingen fattet følgende 

vedtak: 

 

Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden. 

 

3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED 

MØTELEDER 

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: 

 

Generalforsamlingen velger Frode Strømø til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. 

 

4. UTDELING AV UTBYTTE  

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: 

 

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om utdeling av utbytte i form av 271 942 753 aksjer i Aker 

Offshore Wind Holding AS og 271 942 753 aksjer i Aker Carbon Capture AS. 

 

Utdelingen innebærer at én aksje i Aker Solutions ASA gir eieren rett til å motta én aksje i hvert av de to 

selskapene. For aksjonærer som er gjenstand for kildeskatt, vil likevel en andel av aksjene bli holdt tilbake. 

 

Utbytte tilfaller de som er aksjonærer i selskapet pr. utløpet av 14. august 2020, slik det fremkommer av 

selskapets aksjeeierregister i VPS pr. utløpet av 18. august 2020. Aksjen vil bli handlet eksklusiv utbytte på 

Oslo Børs fra og med 17. august 2020. Utbyttet vil bli utbetalt/utdelt omkring 26. august 2020. 
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5. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å GODKJENNE UTDELING AV UTBYTTE 

Styret trakk forslaget før votering. Bakgrunnen var at sak nr 5 utelukkende var foreslått som et alternativt til 

sak nr 4 i fall den interne reorganiseringen i Aker Solutions-konsernet ikke var gjennomført før avholdelse 

av generalforsamlingen. Reorganiseringen ble gjennomført i tide. 
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