Til:

NTNU v/rektor Anne Borg
Helse Midt-Norge RHF v/adm.dir. Stig Slørdahl

Innkalling til ordinær generalforsamling i NTNU Technology Transfer AS
Styret i NTNU Technology Transfer AS innkaller med dette selskapets aksjonærer til ordinær
generalforsamling den 19. april 2021 kl. 13-14. På grunn av den pågående Covid-19 pandemien og
tilhørende restriksjoner vil generalforsamlingen avholdes elektronisk (videomøte) - jf. LOV-2020-0526-54 § 2-2.
Dagsorden:
1. Åpning av styrets leder. Opptak og fortegnelse over møtende aksjeeiere og godkjenning av
innkalling og dagsorden.
2. Konstituering med valg av ordstyrer, møtereferent og 2 personer til å skrive under
protokollen.
3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020, herunder disponering av årsresultatet.
a.

Styret foreslår at årets resultat legges til selskapets egenkapital.

4. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.
a.

Styret foreslår at revisors honorar dekkes etter regning.

5. Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer.
a. Styrehonorar for foregående generalforsamlingsperiode (2020-2021) er fastsatt til kr
95.000 til styrets leder og kr 40.000 til hvert av de øvrige styremedlemmer.
b. Med henvisning til protokoll fra generalforsamling 2020 (pkt 5) skal valgkomiteen
forberede følgende:
i. Valgkomiteen legge frem forslag for styrehonorar sammen med sitt forslag til
styrevalg.
ii. Valgkomiteen skal videre før generalforsamlingen i 2021 også vurdere å
fremme forslag til framtidig modell for fastsettelse av styrehonorar for NTNU
Technology Transfer AS. I framtidig modell for fastsettelse av styrehonorar
skal honoraret fastsettes forskuddsvis, dvs. for kommende
generalforsamlingsperiode, og ikke etterskuddsvis slik praksis har vært
tidligere.
c. Styrehonorar for kommende generalforsamlingsperiode 2021-2022 foreslås fastsatt
til:
i. For styreleder kr. 50.000,ii. For eksterne styremedlemmer kr. 40.000,iii. For interne styremedlemmer kr. 30.000,Address
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6. Valg av styre.
7. Valg av valgkomité.

Trondheim, 12. april 2021

__________________________________
Rune Haglund (sign.)
Styreleder

Vedlegg:
• Resultatrapport, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2020, Valgkomitéens
innstilling

Kopi:
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Selskapets styremedlemmer
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