List of Signatures

Page 1/1

Protokoll generalforsamling 22 juni 2021.pdf
Name

Method

Signed at

Ulstein, Tore

BANKID_MOBILE

2021-06-28 14:49 GMT+02

Samdal, Thomas

BANKID_MOBILE

2021-06-27 19:24 GMT+02

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
External reference: 5B2C80528E0F4F288A6CD925AC613FA7

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I
NORCE Norwegian Research Centre AS
ORG NR 919 408 049
Den 22. juni 2021 kl. 11:00 ble det avholdt generalforsamling i NORCE Norwegian Research Centre AS
("Selskapet"). Møtet ble avholdt via Teams.
1. Åpning av møte ved styreleder og opptak av fortegnelse over deltakende aksjeeiere
Selskapets aksjeeiere var representert som følger:
Agder Research Holding AS, representert ved Seunn Smith-Tønnessen som deltok via Teams.
Equinor Ventures AS, representert ved fullmakt til Hanne Kvikne Furberg som deltok via Teams.
SIVA - Selskapet for industrivekst SF, representert ved fullmakt til styrets leder Tore Ulstein.
Sparebanken Vest, representert ved fullmakt til styrets leder Tore Ulstein.
Stavanger Research Holding AS, representert ved Tone Grindland via Teams.
Troms Kraft AS, representert ved fullmakt til styrets leder Tore Ulstein.
Universitetet i Bergen, representert ved Margareth Hagen, Robert Rastad og Kirsti Robertsen Aarøen
som deltok via Teams.
Universitetet i Tromsø, representert ved fullmakt til Eli Margrete Pedersen som deltok via Teams.
Til stede var også, styrets leder Tore Ulstein, konstituert administrerende direktør Thor Arne Håverstad
og økonomidirektør Thomas Samdal som deltok via Teams.
Dermed var 1075 av 1080 aksjer og stemmer representert, tilsvarende 99,5 % av aksjekapitalen.
Man gikk så over til å behandle dagsorden.
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere
Tore Ulstein ble valgt til møteleder. Thomas Samdal ble valgt til å undertegne protokollen sammen
med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det ble opplyst at innkallingen ble sendt til samtlige aksjeeiere per e-post den 15. juni 2021. Det var
ingen innvendinger til innkallingen eller dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent, jf asl§ 5-10.
Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2020, samt orientering vedr uavhengig revisors
beretning for 2020
Generalforsamlingen besluttet i samsvar med styrets forslag å godkjenne årsregnskap og årsberetning
for 2020 og tok uavhengig revisors beretning for 2020 til orientering.
Beslutningen var enstemmig.
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5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer
I samsvar med valgkomiteens anbefaling besluttet generalforsamlingen at styrets godtgjørelse for
perioden fra 01.07.2020 til 22.06.2021 skal fastsettes som følger:
Styrets leder kr 300 000, nestleder kr 100 000, styremedlemmer kr 80 000 og kr 5 000 til
varamedlemmene for hvert møte hver av dem har deltatt i. Styreleder vil i tillegg motta kr 225 000
for ekstraordinær arbeidsinnsats gjennom perioden.
Beslutningen var enstemmig.
6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor
Styret har foreslått at revisor honoreres etter regning. Beslutningen var enstemmig.
7. Fusjon mellom NORCE Norwegian Research Centre AS og datterselskapet Barents Biocentre AS
Generalforsamlingen ga sin enstemmige tilslutning til styrets fusjonsplan og beslutning om fusjon
mellom selskapet og det heleide datterselskapet Barents Biocentre AS hvor selskapet overtar
samtlige av Barents Biocentre AS sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser uten at det utstedes
vederlag, jf. de forenklede regler i aksjelovens § 13-23, og hvor Barents Biocentre AS oppløses ved
fusjonens gjennomføring.
Fusjonsbeslutningen kan etter dette meldes Foretaksregisteret.
8. Stadfesting av valgkomite 2020 og valg av valgkomite 2021
Følgende sammensetning av valgkomiteen for 2020 stadfestes:
Robert Rastad (leder)
Seunn Smith-Tønnessen
Jørgen Fossland
Ulf Rosenberg
For 2021 utpeker Generalforsamlingen følgende valgkomite:
Margareth Hagen (leder)
Seunn Smith-Tønnessen
Jørgen Fossland
Klaus Mohn
Generalforsamlingen vedtar at de enkelte aksjonærgruppene som nevnt i pkt 4.1 i gjeldende
aksjonæravtale datert 22. mai 2019 ved behov kan endre den personen som er utpekt til å fungere
som medlem i valgkomiteen i løpet av funksjonstiden vedkommende er valgt for og at endringen
stadfestes på neste ordinære generalforsamling.
9. Styrevalg
Valgkomiteens innstilling til styre ble enstemmig godkjent med virkning fra 1. juli. Etter dette er styret
sammensatt som følger, nye medlemmer er uthevet:
Styremedlemmer;
 Tore Ulstein (styreleder)
 Robert Bjerknes (nestleder)
 Anne Jacobsen
 Aslaug Mikkelsen
 Anita Stenhaug
 Eva Dugstad
 Harald Furre
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Varamedlemmer;
 Berte-Elen Konow (personlig vara for Bjerknes)
 Mads Arild Eidem (personlig vara for Dugstad)
 Helene Falch Fladmark (personlig vara for Furre)
 Toril Nag (personlig vara for Mikkelsen)
 Lisbeth Nærø (personlig vara for Jacobsen)
 Geir-Henning Wintervoll (personlig vara for Stenhaug)
Beslutningen var enstemmig.
***
Mer forelå ikke til behandling.
Generalforsamlingen ble deretter hevet.
22. juni 2021

_________________________
Tore Ulstein

_________________________
Thomas Samdal
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