
INNKALLING  
TIL  

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
I  

BERGEN CARBON SOLUTIONS AS 

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i BERGEN CARBON SOLUTIONS AS. 

Dato: 28. september2021
Sted: Elektronisk møte https://web.lumiagm.com/123114205 

Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i 
investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke 
elektroniske aktører) Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte 
DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post 
genf@dnb.no 
På Selskapets nettside https://bergencarbonsolutions.com/investors/ finner du en online guide 
som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale, ekstraordinære 
generalforsamlingen. 

Klokkeslett:  15.00 

Til behandling foreligger: 

1. Åpning av generalforsamlingen

2. Valg av møteleder

3. Godkjennelse av innkallingen

4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

5. Tildeling av styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved
nytegning av aksjer ihht aksjeloven § 10-14 (1):

a) Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 50 900,8963. Sammen med allerede
eksisterende styrefullmakt, som ble gitt av generalforsamlingen 31.03.2021, utgjør dette 50
% av aksjekapitalen i sist oppdaterte vedtekter datert 28.07.2021. Fullmakten kan benyttes
flere ganger innen den angitte rammen. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av
styret innenfor rammene av denne fullmakten.

b) Styrefullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamling. Aksjelovens frist for å
avholde denne er 30. juni 2022.

c) Aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.
d) Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger

eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.
e) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. § 13-5.
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Styrets begrunnelse for å foreslå at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye 
aksjekapitalen er å gi styret anledning til å sikre kapitaltilgang på egnet tidspunkt og etablere 
ytterligere handlingsrom for selskapet.  

Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor. 

Det foreligger ikke hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet. 

Bergen 20.09.2021 

For styret i BERGEN CARBON SOLUTIONS AS 

_________________________________ 
Dag Vikar Skansen (Styreleder) 

(elektronisk signert) 

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.
Document ID:
5B8D90EC93914F538117ABD297994540



BCS - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling NO.pdf

Name Method Signed at 

Skansen, Dag Vikar BANKID_MOBILE 2021-09-16 15:36 GMT+02 

List of Signatures Page 1/1

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. 

External reference: 5B8D90EC93914F538117ABD297994540 



Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling i Bergen Carbon 
Solutions AS avholdes 28.09.2021 kl. 15:00 Virtuelt. 

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: __________________, og stemmer for det antall aksjer som er 

eid per Record date: 27.09.2021 

VIKTIG MELDING: 
Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene. 

Vennligst logg inn på https://web.lumiagm.com/123114205 

Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser 
– generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører) Aksjonærer kan også få referansenummer
og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post
genf@dnb.no

På Selskapets nettside https://bergencarbonsolutions.com/investors/ finner du en online guide som beskriver mer i detalj 
hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale, ekstraordinære generalforsamlingen. 

Frist for registrering av fullmakter og instrukser: 27.09.2021 kl. 16:00 

Påmelding 
Aksjonærer har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding. Aksjonærer må være pålogget før møtet starter. Er du 
ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta. Innlogging starter en time før.  

Vennligst merk at aksjonærer som ikke ønsker å delta online har anledning til å gi fullmakt til en annen person. 
Informasjon om hvordan dette kan gjøres følger her: 

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Bergen Carbon Solutions AS

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside https://bergencarbonsolutions.com/investors/ eller via Investortjenester. 
For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.  
I Investortjenester velg Hendelser og Generalforsamling og ISIN. 

Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. 

Fullmakt må være mottatt senest 27.09.2021 kl. 16:00. Blanketten må være datert og signert. 

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger. 

Undertegnede: ________________________________________ 

gir herved (sett kryss) 

 Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

 __________________________________ (NB: Fullmektig må sende en e-post til genf@dnb.no for påloggingsdetaljer)

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 28.09.2021 i Bergen Carbon Solutions AS for mine/våre aksjer. 

Sted Dato Aksjeeiers underskrift 

(Undertegnes kun ved fullmakt) 

Ref.nr.:  Pinkode:  

Ref.nr.:  Pinkode:  
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Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Bergen Carbon Solutions AS. 

Dersom du ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han 
eller hun bemyndiger. Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan 
det skal stemmes.. 

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller post 

til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 27.09.2021 kl. 16:00. 

Blanketten må være datert og signert. 

Undertegnede: ___________________________________________ 

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 28.09.2021 i 

Bergen Carbon Solutions AS for mine/våre aksjer.  

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme 

i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør 

fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.  

Agenda ekstraordinær generalforsamling 2021 For Mot Avstå 

1. Åpning av generalforsamlingen Ingen avstemming 

2. Valg av møteleder   

3. Godkjennelse av innkallingen   

4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen   

5.   Tildeling av styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer   

Sted Dato Aksjeeiers underskrift 

(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks) 

Ref.nr.:  Pinkode:  
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GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

BERGEN CARBON SOLUTIONS AS 28.09.2021 

Bergen Carbon Solutions AS gjennomføre ekstraordinær generalforsamling den 28.09.2021 kl. 15:00 som et 

digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en 

beskrivelse av hvordan du deltar online.  

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du istedenfor å delta online, har mulighet til å gi fullmakt før møtet. Se 

innkalling for nærmere detaljer for hvordan gi fullmakt. Om du gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på 

generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene. 

Fullmakt kan eventuelt trekkes tilbake ved å sende en melding om dette når man har logget seg på. 

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, 

samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike 

referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (VPS) for 

generalforsamlingen. 

Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer må være logget inn før 

generalforsamlingen starter. 

Aksjonærer som ikke finner sitt Referansenummer og PIN-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål 

er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), eller sende 

en e-post til genf@dnb.no 

 
 

 

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE 

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: https://web.lumiagm.com  

enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes. 

tast inn Meeting ID : 123-114-205 og klikk Join: 

 

Du må så identifisere deg med. 

a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen 

b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling 

Du vil ha muligheten til å logge inn en time før generalforsamlingen starter. 

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og 

hvordan dette fungere teknisk. Merk at du må ha internettilgang under hele møtet. 
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HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS 

 

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til 

generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, 

Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode. 

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via https://www.euronextvps.no eller nettbank. 

Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang. 

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt 

pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett) 

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må overføres til en segregert konto i 

den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes 

det Ref.nr og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette. 

 

                                          HVORDAN AVGI STEMME 

 

Når representerte aksjer er telt opp, vil alle saker åpnes for avstemming. Saker 

lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din 

skjerm. Klikk på stemmeikonet som dukker opp om du klikker deg bort fra 

avstemmingen.  

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når 

du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. 

 

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du 

kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter 

avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende. Du kan 

velge å stemme på alle saker så raskt dette er tilgjengelig. 

NB: Innloggede aksjonærer som har gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å 
stemme. 
 

 

  

SPØRSMÅL TIL STYRETS LEDER 

 

 

NEDLASTING 

 

Linker vil være tilgjengelig på 

informasjonssiden. Når du klikker på en 

link, vil det valgte dokumentet åpnes i 

din nettleser. 

Databruk for streaming av 

generalforsamlingen eller nedlasting av 

dokumenter via plattformen vil variere 

avhengig av individuell bruk, utstyret 

som brukes (Android, iPhone, etc.) og 

hvilken nettverkstilkobling man har (3G, 

4G). 

Spørsmål eller ytringer om sakene på agendaen kan sendes inn av 

aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder 

åpent for dette. 

Dersom du ønsker å stille spørsmål til sakene på agendaen, velg 

meldingsikonet.  

Skriv inn ditt spørsmål i meldings boksen der det står «Ask a Question». Når 

du har skrevet ferdig ditt spørsmål, klikk på send knappen. 

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å 

unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk. 

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål vil fremkomme med fullt 

navn, men ikke aksjebeholdning. 
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https://www.euronextvps.no/



