DocuSign Envelope ID: 33EA7E04-D34F-4B86-8809-30A06B717488

PROTOKOLL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
THE SEAFOOD INNOVATION CLUSTER AS, ORG 913 268 865
Den 23. juni 2021 ble det holdt ordinær generalforsamling i The Seafood Innovation Cluster
AS (”Selskapet”). Møtet ble avholdt på Lanternen, Thormøhlensgate 51, Marineholmen,
Bergen og digitalt over Microsoft Teams.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Einar Wathne. Tilstede var selskapets
aksjeeiere som følger:


Grieg Seafood ASA, representert ved Andreas Kvame;



Cargill AS, representert ved Fredrik Witte;



Benchmark Genetics Norway AS, representert ved Jan-Emil Johanessen



DNB Bank ASA, representert ved Helge Lien;



Universitetet i Bergen, representert ved fullmakt fra Margareth Hagen



Nofima AS, representert ved fullmakt fra Øyvind Fylling-Jensen

Ikke representert


Lerøy Seafood Group ASA;



Patogen AS;

Dermed var 75 % av aksjer og stemmer representert. Hver aksjeeier representerer 25 aksjer
og kr 7500 av aksjekapitalen.
Tilstede var også daglig leder Nina Stangeland og observatør Vivian Lunde fra Innovasjon
Norge.
Man gikk så over til å behandle dagsorden.

1

VALG AV MØTELEDER

Einar Wathne ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

2

GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble opplyst at innkallingen var tilsendt Selskapets aksjeeiere den 17. juni 2021. Samtlige
av Selskapets aksjeeiere samtykket til at aksjelovens regler om innkalling var fraveket ved
at vedleggene til innkallingen ble behandlet på styremøte umiddelbart forut for
generalforsamlingen. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Møtelederen erklærte
generalforsamlingen som lovlig satt.

3

VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Nina Stangeland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
Beslutningen var enstemmig.
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4

GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020, HERUNDER
ANVENDELSE AV ÅRETS RESULTAT. STYRETS RAPPORT FOR 2020 FREMLEGGES

Årsregnskapet og årsberetningen, samt revisors beretning, ble gjennomgått.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
”Styrets forslag til årsregnskap og «styrets rapport» for regnskapsåret 2020,
godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning. Det utdeles ikke utbytte. Årets
resultat overføres til annen egenkapital.”
Beslutningen var enstemmig.
Revisors kommentar til årsregnskapet ble tatt til etterretning.

5

GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Revisors honorar for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for 2020 i henhold til regning ble
gjennomgått. I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
”Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2020 for revisjon og revisjonsrelaterte
tjenester godtgjøres etter regning.”
Beslutningen var enstemmig.

6

FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til
styret:
"Generalforsamlingen vedtar at styrets leder godtgjøres med kr 40.000 per år"
Beslutningen var enstemmig.

7

VALG AV NYTT STYRE

I samsvar med valgkomiteens forslag besluttet generalforsamlingen å godkjenne nytt
styremedlem i The Seafood Innovation Cluster AS:
Siri Vike (Director Strategic Developmet, Pharmaq Analytiq)
Generalforsamlingen traff følgende beslutning om styrevalg:
Einar Wathne (styrets leder);
Henning Beltestad (styremedlem);
Andreas Kvame (styremedlem);
Fredrik Witte (styremedlem);
Jørn Ulheim (styremedlem);
Jan-Emil Johannessen (styremedlem);
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Siri Vike (styremedlem)
Beslutningen var enstemmig.

8

STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

Styrets innstilling til generalforsamlingen er at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen
i Selskapet for å kunne tilby aksjer til nye samarbeidspartnere. Styrefullmakten vil gjøre det
mulig for Selskapet å invitere nye samarbeidspartnere til å tegne aksjer uten å måtte
avholde ekstraordinær generalforsamling.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om
kapitalforhøyelse:
1. I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets
aksjekapital med NOK 30.000 gjennom én eller flere kapitalforhøyelser.
2. Fullmakten skal gjelde frem til 23. juni 2023.
3. Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer iht aksjeloven § 10-4 fravikes.
4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn
penger, jf aksjeloven § 10-2.
5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.
6. Det skal ikke være ulike aksjeklasser i Selskapet.
7. Styret gis samtidig fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer ved utøvelsen
av fullmakten.
Generalforsamlingens beslutning var enstemmig.

9

ERVERV AV EGNE AKSJER

Det følger av aksjonæravtalen at det ved en aksjonærs uttreden av Selskapet, skal være et
alternativ at Selskapet erverver aksjene fra den aksjonær som ønsker å tre ut. For å
muliggjøre et slikt erverv av egne aksjer, har Selskapet behov for en fullmakt.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om
kapitalforhøyelse:
1. I henhold til aksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve
egne aksjer med samlet pålydende på inntil NOK 15.000.
2. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er NOK 1.000 og det minste NOK 0.
3. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig,
likevel ikke ved tegning av egne aksjer.
4. Fullmakten gjelder frem til 23. juni 2023.
Generalforsamlingens beslutning var enstemmig.
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10

OPPDATERE AKSJONÆRAVTALEN

Styret ønsker å foreta endringer i gjeldende aksjeeieravtale ("Aksjeeieravtalen"), herunder
klausul 13 "uttreden fra klyngen". Dette for å forenkle en eventuell prosess med uttreden.
Aksjeeieravtalens klausul 13 vil etter dette lyde:
"En Part som vil tre ut av det samarbeidet som Klyngen representerer må gi skriftlig
melding til styret i Selskapet. Når melding om uttreden er mottatt skal Partens aksjer
i Selskapet overføres vederlagsfritt til Selskapet selv (erverv av egne aksjer).
Dersom Selskapet ikke tilfredsstiller vilkårene for slikt aksjeerverv, skal aksjene
overføres til en de øvrige Partene for en kjøpesum som fastsettes på samme måte
som løsningssummen etter punkt 10 tredje avsnitt. Uttreden vil tre i kraft så snart
overdragelsen av aksjene er gjennomført. Eventuelle partneravtaler og andre
avtaler mellom Selskapet og den uttredende part skal opphøre på samme tidspunkt
som uttreden fra Klyngen."
For å harmonisere den nye bestemmelsen om uttreden, foreslås det at det gjøres tilsvarende
endringer i forkjøpsrettsbestemmelsen, slik at denne bestemmelsen i klausul 10 lyder som
følger:
"Overdragelse av aksjer utløser forkjøpsrett, med mindre aksjene overdras til et
annet selskap som er i samme konsern som selger, slik dette er definert i
aksjeloven.
Når forkjøpsrett er utløst skal Selskapet selv først ha rett til å overta de
aktuelle aksjene vederlagsfritt ved å erverve egne aksjer. Dersom Selskapet
ikke kan (fordi vilkårene for å erverve egne aksjer ikke er oppfylt) eller ønsker
å overta aksjene, har de øvrige Aksjeeierne rett til å overta aksjene til
løsningssummen angitt etter punkt 10 tredje avsnitt, forholdsmessig basert på
eierandel.
Løsningssummen skal tilsvare aksjenes pålydende pluss innbetalt overkurs på de
aktuelle aksjer. Ved fastsettelsen av løsningssummen skal det således uansett ikke
tas hensyn til skjulte verdier i driftsmidler, uavhengig av om disse er fysiske eller
immaterielle, herunder goodwill og selskapets know-how.
For øvrig gjelder aksjeloven kapittel 4 VII forkjøpsrett mv. om den nærmere
reguleringen av utøvelse av forkjøpsrett.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
"Generalforsamlingen godkjenner endringene i aksjonæravtalen og gir
administrasjonen fullmakt til å ferdigstille avtalen og sende den til signering."
Beslutningen var enstemmig.

11

FORSLAG OM VEDTEKTSENDRING

Slik selskapsdokumentene er utformet på dette tidspunkt er forkjøpsretten til Selskapet og
de øvrige aksjeeierne regulert i både Aksjeeieravtalen klausul 10 og Selskapets vedtekter §
7. En slik dobbelregulering kan medføre unødvendig mye arbeid og tid ved en eventuell
endring av Selskapets forkjøpsrett. Styret forslår derfor at Selskapets vedtekter § 7 blir
slettet uten erstatning, slik at forkjøpsretten utelukkende blir regulert av Aksjeeieravtalen.
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I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
"Selskapets vedtekter § 7 tas bort i sin helhet."
Beslutningen var enstemmig.

***

Mer forelå ikke til behandling.
Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Signatur:

____________________

____________________

Einar Wathne, Styreleder

Nina Stangeland, Daglig leder

The Seafood Innovation Cluster As

The Seafood Innovation Cluster As
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