
 
Til aksjonærene 

i Gudbrandsdølen AS                  Lillehammer, 18.5.2020 

      

Innkalling til ordinær generalforsamling 
Styret har kommet til at det er uforsvarlig å gjennomføre årets generalforsamling som ordinært fysisk møte i dagens 

krevende koronavirussituasjon. Styrets vurdering er at det heller ikke er realistisk å gi samtlige aksjonærer mulighet til å 

ivareta sine interesser ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Sakene som skal behandles egner seg etter styrets 

vurdering dessuten for skriftlig behandling. Den ordinære generalforsamlingen vil derfor i år bli avholdt som forenklet 

generalforsamling etter aksjeloven § 5-7, uten fysisk oppmøte og med forhåndsstemmegivning ved fullmakt. Eventuelle 

forslag og innspill kan meldes på vanlig måte, og vil fortløpende bli lagt ut på aksjonærsiden www.gudbrandsdolen.as. 

Også protokoll fra generalforsamlingen vil bli lagt ut her. Ønskede utskrifter vil bli tilsendt pr. post eller e-post til de 

aksjonærer som henvender seg til selskapet og ber om det. Selskapets revisor og administrerende direktør har til 

orientering ingen innvendinger til ovennevnte behandlingsform. 

 

Dersom en eller flere aksjonærer motsetter seg at generalforsamlingen med sakslisten nedenfor gjennomføres som 

beskrevet, bes det om at dette tilkjennegis innen 9. juni 2020. Det gjøres oppmerksom på at styret uansett har vurdert 

det som betryggende å gjennomføre generalforsamlingen som beskrevet, og derfor har besluttet slik gjennomføring 

også i medhold av midlertidig forskrift 27. mars 2020 om unntak fra reglene om fysisk møte mv., jf. koronaloven § 2, for 

det tilfelle at noen skulle motsette seg. Eventuelle innsigelser fra aksjonærene vil selvsagt bli vurdert, men styret har i 

dagens krevende koronavirussituasjon, etter en totalvurdering, besluttet å innkalle til ordinær generalforsamling  

16. juni 2020 kl. 10.00 uten fysisk møte fra aksjonærene.  

 

Saksliste: 

1. Åpning, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av møteleder 

3. Registrering av frammøtte aksjonærer og godkjenning av fullmakter 

4. Valg av representanter til å undertegne protokollen 

5. Godkjenning av resultatregnskap, balanse, konsernregnskap og konsernbalanse for 2019, herunder 

disponering av resultat, samt styrets beretning 

6. Fastsetting av honorar til styrets medlemmer 

7. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor for 2019 

8. Valg etter vedtektene 

 

Årsrapport for selskapet og øvrige dokumenter til generalforsamlingen finnes på selskapets hjemmeside, 

www.gudbrandsdolen.as. 

 

I tråd med vedtektenes § 6 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan 

kreve at vedleggene og annet materiale til generalforsamlingen sendes vederlagsfritt til vedkommende med post.  

 

Påmelding: 

Deltakelse i generalforsamlingen skjer ved fullmakt, som må være selskapet i hende senest 15. juni 2020, enten pr. e-

post til regnskap@gd.no eller ved postgang til Gudbrandsdølen AS, postboks 954, 2604 Lillehammer. Selskapets lokaler 

er for tiden stengt for besøkende. Vedlagt følger skjema for fullmakt. Alle henvendelser og spørsmål i anledning 

generalforsamlingen rettes til regnskap@gd.no eller tlf. 958 13 865. 

 

 

Thor Svegården, styreleder e.f. fra styret 

http://www.gudbrandsdolen.as/
mailto:regnskap@gd.no
mailto:regnskap@gd.no


GUDBRANDSDØLEN AS 

 

 

Vedlegg 1 

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS  

 

Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks.  

Som eier av ___________________ aksjer i Gudbrandsdølen AS gir jeg/vi herved styrets leder (eller den han 

bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemmer på Gudbrandsdølen AS ordinære generalforsamling 16. juni 

2020.  

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Alle saksdokumenter er tilgjengelig på 

selskapets aksjonærsider www.gudbrandsdolen.as med innstillinger og annen informasjon, og hvor 

grunnlaget for å gi fullmakt i de ulike sakene fremkommer. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, 

vil dette anses som en instruks om å stemme «for» det aktuelle forslaget i innkallingen.  

Dagsorden ordinær generalforsamling 16. juni 2020 For Mot Avstå 

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden    

2 Valg av styrets leder som møteleder    

4 Valg av administrerende direktør til å undertegne protokollen    

5 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2019, 
herunder disponering av resultat 

   

6 Fastsettelse av styrets honorar i henhold til valgkomiteens innstilling    

7 Godkjennelse av revisors godtgjørelse etter regning    

8 Valg av styre, styreleder og nestleder i henhold til valgkomiteens 
innstilling, og valg av valgkomité og godtgjørelse til valgkomiteens 
medlemmer i henhold til styrets forslag  

   

 

__________________________    _______________________________ 

Sted, dato        Aksjeeiers underskrift 

 

        _______________________________ 

        Aksjeeiers navn med blokkbokstaver 

 

        _______________________________ 

        E-postadresse 

 

Fullmakt sendes med til: 

regnskap@gd.no, eller som ordinær post til Gudbrandsdølen AS, postboks 954, 2604 Lillehammer. Vi 

foretrekker e-post. Oppgi i så fall «Fullmakt til generalforsamling» i emnefeltet, og skann inn og legg ved 

ferdig utfylt og signert fullmaktsskjema. Fullmakten må være mottatt innen 15. juni 2020.  
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