
Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA  

 

I NNKALLI NG TI L EKSTRAORDI NÆR GENERALFORSAMLI NG 

Ekst raordinær generalforsam ling i Norwegian Property ASA ( ”Selskapet ” )  holdes på   

Scandic KNA Hotel 

Parkveien 6 8  

Oslo 
 

onsdag 1 6 . juli 2 0 0 8  k l 1 0 .3 0  

 

Aksjeeiere som  representerer m er enn 5 %  av Selskapets aksjekapital har frem sat t  krav 

ekst raordinær generalforsam ling for valg styre og valgkom ité. Kravet  ble fremsat t  17. juni 2008 og 

et ter allm ennaksjeloven skal ekst raordinær generalforsam ling avholdes innen én m åned et ter at  

kravet  ble frem sat t .  

Dagsorden:  

1  Valg av m øteleder 

2  Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

3  Valg av person t il å  m edundertegne protokollen sam m en m ed m øteleder 

4  Valg av styre 

Aksjeeiere som  representerer m er enn 5 %  av Selskapets aksjekapital har frem sat t  krav om  at  det  

velges nyt t  styre. Begjæringen fra aksjeeierne inneholdt  ikke forslag t il ny styresam m ensetning. 

I nnst illing fra Selskapets valgkom ité vil bli offent liggjort  som børsmelding så snart  den foreligger. 

5  Valg av valgkom ité  

Aksjeeiere som  representerer m er enn 5 %  av Selskapets aksjekapital har frem sat t  krav om  at  det  

velges ny valgkom ité. Begjæringen fra aksjeeierne inneholdt  ikke forslag t il ny sam m ensetning av 

valgkomiteen.  

I nnst illing fra Selskapets valgkom ité vil bli offent liggjort  som  børsm elding så snart  den foreligger. 

* * *  

I  henhold t il Selskapets vedtekter § 8 har styret  bestem t  at  de aksjeeiere som  ønsker å delta i 

generalforsam lingen (enten selv eller ved fullm ekt ig) , m å m elde fra om  det te t il Selskapet  

v/ Nordea Bank Norge ASA verdipapirservice. Melding skjer ved å sende påm eldingsskjem a pr 

post / telefaks eller e-post . Påm eldingsskjema er vedlagt  innkallingen som Vedlegg 1. Meldingen m å 

være mot tat t  senest  14. juli 2008 kl 12.00. Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding 

eller som  oversit ter ovennevnte fr ist , kan nektes adgang på generalforsam lingen og vil da heller 

ikke kunne stem m e for sine aksjer.  
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Aksjeeiere som  ikke har anledning t il selv å m øte, kan m øte ved fullm ekt ig. Skjem a for t ildeling av 

fullm akt , m ed nærm ere inst ruksjoner for bruken av fullm aktsskjem aet , er vedlagt  som  Vedlegg 1. 

Fullm akt  kan om  ønskelig gis t il styrets leder Widar Salbuvik.  

Norwegian Property ASA er et  allm ennaksjeselskap underlagt  allmennaksjelovens regler. Selskapet  

har pr dagen for denne innkallingen utstedt  105 481 570 aksjer og hver aksje har én stem m e. 

Aksjene har også for øvrig like ret t igheter. En aksjeeier har ret t  t il å få behandlet  spørsmål på 

generalforsam lingen som  han eller hun m elder skr ift lig t il styret  m inst  to uker før 

generalforsam lingen skal avholdes. 

Denne innkallingen med vedlegg, samt  Selskapets vedtekter, er  også t ilgjengelige på Selskapets 

hjem m eside:  www.norwegianproperty.no  

Oslo, 1. juli 2008 

For styret  i Norwegian Property ASA 

Widar Salbuvik 

Styrets leder  

 

Vedlegg:   

1. Påm eldings-  og fullm aktsskjem a  
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PÅMELDI NG –  EKSTRAORDI NÆR GENERALFORSAMLI NG 1 6 . JULI  2 0 0 8  I  

NORW EGI AN PROPERTY ASA 

Varsel om  at  De vil delta i den ekst raordinære generalforsam lingen 16. juli 2008 kl 10.30 kan gis 

på denne m øteseddel. Møteseddelen m å være Selskapet  v/ Nordea Bank Norge ASA i hende senest  
14. juli 2008 kl 12.00.  

Adresse:  Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sent rum , 0107 Oslo. 
Telefax:  + 47 22 48 63 49.  

 
Dersom  De et ter påm elding skulle bli forhindret  fra å møte, kan skrift lig og datert  fullm akt  leveres i 
generalforsam lingen. 

 
Undertegnede vil m øte i den ekst raordinære generalforsam lingen i den Norwegian Property ASA 

den 16. juli 2008 og (set t  kryss) :        

 

 

 Avgi stem m e for m ine/ våre aksjer 

 Avgi stem m e for aksjer i følge vedlagte fullm akt (er)  

 
 

  For:    
  (Navn på aksjeeier)  

 
 

_________ _________ _________________________ 

dato sted aksjeeiers underskrift  
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FULLMAKT –  EKSTRAORDI NÆR GENERALFORSAMLI NG 1 6 . JULI  2 0 0 8  I  

NORW EGI AN PROPERTY ASA 

Dersom  De selv ikke m øter i den ekst raordinære generalforsam lingen 16. juli 2008, kan De m øte 

ved fullm ekt ig.  
Fullm akten m å være Nordea Bank Norge ASA i hende senest  14. juli 2008 kl 12.00.  
Adresse:  Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sent rum , 0107 Oslo. 
Telefax:  + 47 22 48 63 49.  

 
De kan da benyt te det te fullm aktskjem a.    Ref nr 
        Aksjeeiers navn 

        Adresse  
 
Undertegnede aksjonær i Norwegian Property ASA gir  herved (set t  kryss) :  

 

 Styrets leder Widar Salbuvik eller den han bem yndiger  

 

 ____________________________________ 
 Navn på fullm ekt ig 

 
fullm akt  t il å m øte og avgi stem m e for m ine/ våre aksjer på ekst raordinær generalforsam ling i 
Norwegian Property ASA den 16. juli 2008. Dersom  det  er sendt  inn fullm akt  uten å navngi 

fullm ekt igen, anses fullm akten git t  t il styrets leder eller den han bem yndiger.  
  
Stem m egivningen skal skje i henhold t il inst ruksjonene nedenfor. Merk at  dersom  det  ikke er  
krysset  av i rubrikkene nedenfor, vil det te anses som  en inst ruks om  å stem m e ”for” 
valgkom iteens forslag ,  likevel slik at  fullmekt igen avgjør stemmegivningen i andre saker enn der 
valgkom iteen avgir innst illing.  
 

 
Sak:  
 For Mot  Avstår Full-

mekt igen 

avgjør  

stem me-

givningen 

 
1.  Valg av m øteleder et ter forslag fra m øteåpner  

 

    

 

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

 

    

 

3. Valg av m inst  én person t il å m edundertegne protokollen 

et ter forslag fra m øteleder 

 

    

 

4. Valg av styre     

 I  t råd m ed valgkom iteens innst illing     

 

5. Valg av m edlemm er t il valgkom iteen     

 I  t råd m ed valgkom iteens innst illing     

 

 

 

 

Aksjeeierens navn og adresse:  _________________________________________________ 
 
 

_________ _________ _________________________ 

dato sted aksjeeiers underskrift  
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