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Trondheim,

1. juni 2021

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
LEIV EIRIKSSON NYSKAPING AS
I henhold til vedtektenes § 8 innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Leiv Eiriksson
Nyskaping AS den 10. juni 2021 kl. 13.30. Av smittevernhensyn ber vi om at aksjonærer som ønsker å
delta på generalforsamlingen melder ifra innen den 9. juni slik at de kan bli tildelt link for digital
oppkopling. Generalforsamlingen gjennomføres etter asl § 5-7.

Til behandling foreligger følgende saker:
1. Registrering av stemmer og fullmakter
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder og representanter til å signere protokollen sammen med møteleder
4. Årsregnskap, herunder utdeling av utbytte
5. Revisors beretning
6. Styrefullmakt til at selskapet kan erverve egne aksjer
7. Valg av styremedlemmer
8. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
Tidligere anvendte satser for honorering av styret tilsier henholdsvis NOK 50.000,- til
styreleder og NOK 20.000,- til hvert styremedlem for perioden fra GF 11. juni 2020 til GF 10.
juni 2021, beregnet ut fra tjenestetid.
9. Fastsettelse av revisors godtgjørelse
Aksjonærer som i generalforsamlingen vil være representert ved fullmektig, må fremlegge skriftlig
fullmakt. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Hans Olav Torsen, Leiv Eiriksson Nyskaping
AS, Postboks 1262, Sluppen, 7462 Trondheim – mail: jan.erik.foss@len.no, innen 9. juni 2021.
Vedlagt innkallingen følger underlag til sak 6, Årsregnskap 2020, revisjonsberetning og
fullmaktsskjema.
for styret i Leiv Eiriksson Nyskaping AS
Hans Olav Torsen, styreleder (sign.)
Vedlegg.

Sak 6

Styrefullmakt til at selskapet kan erverve egne aksjer
Styret ber om fullmakt til at selskapet kan erverve egne aksjer.

Forslag til vedtak:
Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer:
1. Fullmakten gjelder for 2 år.
2. Fullmakten gjelder for erverv av inntil 200.000 egne aksjer pålydende NOK 0,242
per aksje, til en samlet pålydende på NOK 48.400,-.
3. Det skal betales minimum NOK 0,242 per aksje og maksimum NOK 15,00 per aksje.
4. Ervervet skal skje ved kontant oppgjør mellom kjøper og selger.

