Protokoll fra generalforsamling GF 1
Organisasjon

OSC AS

Møtenummer

GF 1

Dato

26. mars 2021

Tidspunkt

08:30 - 08:55

Sted

Videomøte via Teams

Behandlingsmåte

Ekstraordinær generalforsamling

Til stede
Farstad Shipping AS
Kongsberg Maritime CM AS
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet - NTNU
Sintef Ocean AS
Jan Emblemsvåg, Styrets leder
Henning Borgen, Styremedlem
Kjetil Ramstad, Styremedlem
Asbjørn Skaro, Styremedlem
Joel Alexander H Mills, Administrerende direktør
Jan-Peter Mork, Styresekretær

Sak 1 Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere

Beslutning

Generalforsamlingen åpnes i henhold til Aksjelovens § 5-12, ordinært av styrets leder.
Generalforsamlingen er avholdt som digitalt videomøte på Teams i henhold til midlertidig lov om unntak
fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
(LOV-2020-05-26-54) § 2-3
Se Aksjelovens § 5-4 når det gjelder ledelsens rett og plikt til å være til stede, samt Aksjelovens § 7-5 når
det gjelder revisor.
Den som åpner møtet skal i henhold til Aksjelovens § 5-13 før første avstemming opprette en fortegnelse
over stemmeberettigede.
Vedtak
Deltagende aksjonærer, antall aksjer og stemmer og fullmakter, ble registrert og føres inn i protokollen
for generalforsamlingen.
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Følgende aksjonærer var representert ved generalforsamlingen:
Aksjonær

Representant

Antall
aksjer

Antall
stemmer

Farstad Shipping AS

Kjetil Ramstad

672

672

Kongsberg Marine CM AS

Asbjørn Skaro, med
fullmakt

672

672

Norges Teknisk-Naturvitenskaplige
Universitet NTNU

Roar Tobro, med
fullmakt

812

812

SINTEF Ocean

Henning Borgen,
med fullmakt

644

644

Frammøtt 100% av aksjepostene:

Sak 2 Valg av møteleder og protokollunderskrivere, samt protokollfører

Beslutning

I henhold til Aksjelovens § 5-12 skal generalforsamlingen velge en møteleder dersom møteleder ikke er
vedtektsfestet.
Møteleder skal i henhold til Aksjelovens § 5-16 sørge for at det føres protokoll for møtet.
I henhold til Aksjelovens § 5-16 skal det velges minst en deltager til å underskive protokollen sammen
med møteleder.

Vedtak
Jan Emblemsvåg ble valgt som møteleder for generalforsamlingen.
Følgende deltagere ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder:
Roar Tobro
Asbjørn Skaro
Jan-Peter Mork ble valgt som protokollfører av generalforsamlingen.
Valget var enstemmig.
Sak 3 Godkjenning innkalling og dagsorden

Agenda

Avholdelse av generalforsamlingen skal skje i tråd med aksjelovens Kapittel 5-III.
Eventuelle innsigelser mot innkalling og dagsorden må behandles og protokollføres her.
Vedtak
Innkallingen og dagsorden ble godkjent av generalforsamlingen. Lovlig innkalling ble vedtatt.
Avstemmingen var enstemmig.
Sak 4 Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning

Beslutning

Styret fremlegger hermed for avstemming forslag til forhøyelse av aksjekapitalen i henhold til Aksjelovens
Kap.10.
Dokumentasjon er vedlagt denne saken i hht Aksjelovens §10-3.
Begrunnelsen for å forhøye aksjekapitalen er at styret forventer økt aktivitet og omsetning på bakgrunn
av strategisk satsning, og herunder har Innovasjon Norge innvilget støtte som har emisjon i denne
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størrelsesorden som vilkår for utbetaling. Styret vurderer det slik at den foreslåtte tegningskursen står i
rimelig forhold til de foreliggende verdier i selskapet slik de fremgår av siste årsoppgjør korrigert for
merverdier. Styret vurderer det slik at selskapets resultatutvikling for perioden etter årsoppgjøret i
hovedsak er i samsvar med foreliggende budsjett.
Vedtak
Generalforsamlingen traff følgende vedtak med 4 stemmer mot 0 stemmer:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Aksjekapitalen forhøyes fra NOK 2.800.000,- med 529.000,- til NOK 3.329.000,Aksjenes pålydende skal være NOK 1.000,For hver aksje skal betales NOK 6.618,- hvor kr 5.618,- føres mot overkurs.
Tegnerne tilgodesees med en anti-utvanningsklausul, slik at hvis kursen i den neste emisjonen
som planlegges i selskapet er lavere enn denne emisjon, så skal kursen i neste emisjon ha
tilbakevirkende kraft og gjelde for den emisjonen NTNU og Team OSC AS nå deltar i (full ratchet)
Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett fravikes til fordel for angitte tegnere. Bakgrunnen for
at
fortrinnsretten fravikes er at styret ser det som vesentlig å få en rask gjennomføring av
kapitalutvidelsen i forbindelse med utløsning av prosjektmidler fra Innovasjon Norge, og å knytte
ledelse og øvrige ansatte i OSC tettere på selskapets videre satsing.
De nye aksjene skal kunne tegnes av følgende (juridiske) personer:
1. Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet NTNU (org.nr 974767880) med 453 aksjer
2. Team OSC AS med 76 aksjer (selskap under stifelse)
Aksjene skal tegnes innen: 15.05.21
Aksjene skal tegnes på særskilt tegningsblankett jf. aksjeloven § 10-7.
Aksjene skal betales innen: 31.05.21 til bankkonto: 39102504392
De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med 16.05.21
Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til kr 10.000,- og skal dekkes av selskapet

Aksjonær

Aksjer
før
emisjon

Eierandel
Aksjer
før emisjon etter
emisjon

Eierandel
etter
emisjon

Norges Teknisknaturvitenskapelige
Universitet NTNU

812

29%

1265

38%

Sintef Ocean AS

644

23%

644

19,3%

Kongsberg Maritime CM AS

672

24%

672

20,2%

Farstad Shipping AS

672

24%

672

20,2%

Team OSC AS

0

0%

76

2,3%

Sum

2.800

100%

3.329

100%

Sak 5 Godkjennelse av styrets forslag til vedtektsendring

Beslutning

Styret fremmer følgende forslag om vedtektsendringer:
Vedtektenes § 4 endres til å lyde:
”§ 4 Selskapets aksjekapital er på kr 3.329.000,-, fordelt på 3.329 aksjer hver pålydende kr 1.000,-.”
Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig i styreportalen
Styreplan.no. og i selskapets kontorlokaler.
Generalforsamlingens beslutninger skal meldes til Foretaksregisteret.
Generalforsamlingen ble hevet og protokollen undertegnet.
Vedtak
Det ble enstemmig vedtatt at vedtektenes § 4 endres til å lyde:
”§ 4 Selskapets aksjekapital er på kr 3.329.000,-, fordelt på 3.329 aksjer hver pålydende kr 1.000,-.”
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Sted:
Dato:
Signert 29.03.21 av
Emblemsvåg, Jan med
BankID.
participantid:295457

Jan Emblemsvåg
Styrets leder

participantid:295454

participantid:295453

Signert 29.03.21 av Skaro,
Asbjørn Nässelqvist med
BankID.

Signert 29.03.21 av Tobro,
Roar med BankID.

Kongsberg Maritime CM AS

Norges Teknisk
Naturvitenskapelige Universitet
- NTNU

