NORDIC EDGE AS
Protokoll fra ordinær generalforsamling 26. mai 2021.
Onsdag 26. mai 2021 kl 14.00 ble det holdt ordinær generalforsamling i Nordic Edge AS.
Generalforsamlingen ble avholdt som digitalt møte (Teams).
Til stede var:
2100 aksjer
100 aksjer
100 aksjer
2100 aksjer
2100 aksjer
100 aksjer
100 aksjer
100 aksjer
100 aksjer

6.900 aksjer av totalt 7.100 aksjer i selskapet var dermed representert (97,2 %)
Dessuten møtte:
Ivar Rusdal, styrets leder
Stig Finnesand, adm. direktør
1.

Konstituering.

Generalforsamlingen var innkalt med e-post fra styret 11.05.2021.
Innkallingen og den foreslåtte dagsorden ble godkjent.
Styrets leder Ivar Rusdal ble valgt til møteleder.
Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Marit Salte.
2.

Årsregnskap for 2020.

Årsregnskapet for 2020 var utsendt på forhånd, sammen med uavhengig revisors
beretning.
Regnskapet ble gjennomgått, og adm. direktør redegjorde for virksomheten i 2020 og
hittil i 2021.
Generalforsamlingen gjorde enstemmig følgende vedtak, i samsvar med styrets forslag:
Generalforsamlingen i Nordic Edge AS godkjenner årsregnskapet for 2020 i
samsvar med det fremlagte forslag, som viser et årsunderskudd på kr 450.491.
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Lyse AS, representert av Eimund Nygaard
Norce Innovation AS , representert av Steinar Jørgensen
Næringsforeningen i Stavanger-regionen,
representert av Harald Minge
Smedvig AS, representert av Marit Salte
Sparebank 1 SR-Bank ASA, representert av Glenn Sæther
Stavanger Forum AS , representert av Alexander Landsnes
Stiftelsen Offshore Northern Seas, representert av Jon Are Rørtveit
Universitetet i Stavanger, representert av Rune Dahl Fitjar
Validé AS, representert av Anne Cathrin Østebø
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Følgende disponeringer godkjennes:
Overføres fra overkursfond
Overføres til udekket tap
Disponert i alt:
3.

- kr 3.174.890
kr 2.724.399
- kr 450.491

Godkjenning av revisors honorar.
Generalforsamlingen godkjente enstemmig regnskapsført honorar til revisor, som
er kr 143.800 for revisjon og kr 160.740 for andre tjenester (begge beløp eks mva).

4.

Valg.

Glenn Sæther, styreleder
Eirik Gundegjerde, styremedlem
Gunn-Claire Westad, styremedlem
Kjersti Melberg, styremedlem
Marit Salte, styremedlem
Torgeir Andrew Waterhouse, styremedlem
Valgene gjelder for 2 år.
I forbindelse med valgene vedtok generalforsamlingen enstemmig følgende honorarer
for det kommende året: Styrets leder kr 100.000, og styremedlem Torgeir A.
Waterhouse kr 30.000.
5.

Valg av valgkomite.

Generalforsamlingen gjenvalgte enstemmig valgkomiteen, som består av:
Dag Mossige, leder
Eimund Nygaard
Per Ramvi
6.

Kapitalutvidelse ved kontantinnskudd.
(Kapitaltilskudd fra Lyse, Smedvig og Sparebank 1 SR-Bank)

Generalforsamlingen gjorde enstemmig i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:
a) Aksjekapitalen økes fra NOK 710 000 med NOK 300 000 til NOK 1 010 000
ved utstedelse av 3 000 nye aksjer pålydende NOK 100 pr. aksje til
tegningskurs NOK 1 000 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 3 000 000.
b) De nye aksjene skal tegnes av:
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Samtlige styremedlemmer og styrets leder var på valg. Valgkomiteens innstilling var
utsendt på forhånd, og generalforsamlingen foretok enstemmige valg i samsvar med
innstillingen:
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Aksjetegners navn:

Org. nr.

Antall
aksjer:

Totalt tegningsbeløp
(NOK):

Lyse AS

980 001 482

1 000

1 000 000

Smedvig AS

990 524 599

1 000

1 000 000

Sparebank 1 SR- Bank ASA

937 895 321

1 000

1 000 000

c) De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.

e) Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 7 dager fra generalforsamlingens
beslutning til selskapets bankkonto. Selskapet kan disponere innskuddene før
kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
f) De nye aksjene gir like rettigheter med tidligere utstedte aksjer fra og med
kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
g) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til inntil NOK 25.000. Utgiftene
dekkes av selskapet.
7.

Endring av selskapets vedtekter.
Som følge av kapitalforhøyelsen vedtok enstemmig at vedtektenes § 4 endres og
gis følgende ordlyd:
Aksjekapitalen er NOK 1 010 000, fordelt på 10 100 aksjer hver pålydende NOK 100.

Generalforsamlingen hevet kl 14.20.

Ivar Rusdal

Marit Salte
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d) Aksjene tegnes på særskilt tegningsblankett innen 5 dager fra
generalforsamlingens beslutning.
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