
 

 

PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA 

 

PÅMELDINGSSKJEMA  

 

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling i ELOP AS den 29. juni 2022 kl. 10:00 og stemme for:  
 
 
 
 _______________ egne aksjer  

 
 

  
_______________ 

 
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt  
 
 
 

Totalt _______________ aksjer 
 

    
Dette påmeldingsskjemaet må mottas senest den 28. juni 2022 kl. 15:00. 
 
Påmelding registreres ved å fylle ut og returnere dette påmeldingsskjemaet per post til Nordea Bank Abp, 
filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norge eller e-post til 
issuerservices.no@nordea.com. 
 
 
 
Dersom ovennevnte aksjeeier er et 
selskap, vil selskapet representeres av: 
 
 

  
 
 
 

_____________________________________ 
Navn på selskapsrepresentant 

(benytt skjemaet under for å gi fullmakt) 
 
 
 
 

___________  ___________  _____________________________________ 
Sted  Dato  Aksjeeiernes signatur 

(kun for eget oppmøte. Benytt skjemaet under 
for å gi fullmakt) 

 
 
Aksjeeierens e-postadresse: __________________________ 
(nødvendig dersom aksjeeieren ønsker å delta via videokonferanse) 
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FULLMAKTSSKJEMA UTEN STEMMEINSTRUKS 
 
Dette skjemaet skal benyttes for fullmakt uten stemmeinstruks. For å gi fullmakt med stemmeinstruks, se 
neste side.  
 
Dersom du er forhindret for møte opp personlig i generalforsamlingen, kan du avgi fullmakt til en annen 
person. Dersom slik fullmektig ikke er navngitt, anses fullmakten gitt til styrets leder eller slik annen person 
som utpekt av styrets leder. Dersom fullmaktsskjema med stemmeinstruks ikke er fylt inn, vil dette anses 
som en instruks om å stemme for styrets forslag i innkalling til generalforsamling og styrets anbefalinger 
med hensyn til mottatte forslag. Dersom det fremsettes forslag i tillegg til, eller som erstatning for, noen av 
styrets forslag i innkalling til generalforsamling, avgjør fullmektigen stemmegivningen.    
 
Dette fullmaktsskjemaet må mottas senest den 28. juni 2022 kl. 15:00 per post til Nordea Bank Abp, filial 
i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norge eller e-post til 
issuerservices.no@nordea.com. 
 
 
 
Undertegnede ___________________________________ 
 
 
gir herved (kryss av på én av to): 
 
 
    styrets leder (eller slik annen person som utpekt av styrets leder); eller 
 
 
     _____________________________________________ 
        Fullmektigens navn (i blokkbokstaver) 
 

 
fullmakt til å delta og stemme for  
 
 
_______________ av mine/våre aksjer  
 
 
på ordinær generalforsamling i ELOP AS den 29. juni 2022.  
 
 
 

___________  ___________  _____________________________________ 
Sted  Dato  Aksjeeiernes signatur 

(kun hvis det avgis fullmakt) 
 
 
Med hensyn til oppmøte- og stemmerettigheter, vennligst se hen til aksjeloven og særlig kapittel 5. Når 

fullmakt skal avgis, må det fremlegges en skriftlig og datert fullmakt fra reell rettighetshaver av 

aksjebeholdningen. Dersom aksjeeieren er et selskap, må firmaattest vedlegges fullmakten.  
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FULLMAKTSSKJEMA MED STEMMEINSTRUKS 
 
Dette skjemaet skal benyttes for fullmakt med stemmeinstruks. Dersom du er forhindret for møte opp 
personlig i generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi fullmakt og stemmeinstruks 
til en annen person. Dersom slik fullmektig ikke er navngitt, anses fullmakten gitt til styrets leder eller slik 
annen person som utpekt av styrets leder. 
 
Dette fullmaktsskjemaet må mottas senest den 28. juni 2022 kl. 15:00 per post til Nordea Bank Abp, filial 
i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norge eller e-post til 
issuerservices.no@nordea.com. 
 
 
 
Undertegnede ___________________________________ 
 
 
gir herved (kryss av på én av to): 
 
 
    styrets leder (eller slik annen person som utpekt av styrets leder); eller 
 
 
     _____________________________________________ 
        Fullmektigens navn (i blokkbokstaver) 
 

 
fullmakt til å delta og stemme for  
 
 
_______________ av mine/våre aksjer  
 
 
på ordinær generalforsamling i ELOP AS den 29. juni 2022. 
 
Stemmegivningen skal foretas i henhold til instruksene under. Vennligst merk at dersom det ikke er krysset 
av for alle sakene under, vil dette anses som en instruks til å stemme "for" styrets forslag i innkalling til 
generalforsamling og styrets anbefalinger med hensyn til mottatte forslag. Dersom det fremsettes forslag i 
tillegg til, eller som erstatning for, noen av styrets forslag i innkalling til generalforsamling, kan fullmektigen 
etter eget skjønn stemme eller avstå fra å stemme. I et slikt tilfelle, vil fullmektigen stemme på basis av sin 
rimelige forståelse av forslaget. Dersom det oppstår tvil om hvordan instruksene skal forstås, kan 
fullmektigen avstå fra å stemme.  
 
 

Agenda ordinær generalforsamling 29. juni 2022 
 

For Mot Avstå 

Sak 2:   Valg av møteleder og person til å medundertegne 
protokollen 

   

Sak 3:   Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden    

Sak 4:   Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2021, 
herunder utdeling av utbytte 

   

Sak 5: Godtgjørelse til revisor for 2021    

Sak 6:  Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2021    

Sak 7: Styrevalg: 

Leif Christian Salomonsen, styreleder    

Kristian Lundkvist, styremedlem (gjenvalg)    

Bård Myrstad, styremedlem     

Sak 8: Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2022    

Sak 9: Styrefullmakt til å forhøye aksjekapital i Selskapet    

Sak 10:  Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer    
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___________  ___________  _____________________________________ 
Sted  Dato  Aksjeeiernes signatur 

(kun hvis det avgis fullmakt med 
stemmeinstruks) 

 
 
Med hensyn til oppmøte- og stemmerettigheter, vennligst se hen til aksjeloven og særlig kapittel 5. Når 

fullmakt skal avgis, må det fremlegges en skriftlig og datert fullmakt fra reell rettighetshaver av 

aksjebeholdningen. Dersom aksjeeieren er et selskap, må firmaattest vedlegges fullmakten.  

 


