AKSJONÆRER I
NORWAY ROYAL SALMON ASA
Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

JB/ja

Trondheim, 3. februar 2011

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA.
Da styret og administrasjonen sammen med selskapets rådgivere er samlet i Oslo på dette
tidspunkt, har styret besluttet å avholde generalforsamlingen på Gardermoen.
Torsdag 17. februar 2011 – kl. 14:00
Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36
Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, jfr. allmennaksjeloven § 5-12 (1).
Til behandling foreligger:
Sak 1

Valg av møteleder

Sak 2

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3

Valg av to representanter til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen
med møteleder

Sak 4

Godkjennelse av aksjekjøpsavtale mellom NRS og aksjeeier etter
allmennaksjeloven § 3-8.
Styret har mottatt henvendelse fra Rolv Haugarvoll AS om kjøp av 271 840 aksjer i
Lingalaks AS som NRS eier. Haugarvoll, NRS og Lingalaks inngikk i denne
forbindelse en intensjonsavtale datert 22. desember 2010. Det er nå utformet
endelig avtale om kjøp av aksjer mellom NRS, Haugarvoll og Lingalaks. Avtalen er
inntatt som Vedlegg 2.
Da avtalemotpart er aksjeeier i NRS og avtalen faller inn under allmennaksjeloven
§ 3-8, må avtalen godkjennes av generalforsamlingen.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
”I henhold til allmennaksjeloven § 3-8 godkjenner generalforsamlingen inngåelse
av avtale om kjøp av aksjer med Rolv Haugarvoll AS og Lingalaks AS.”

Utfyllende informasjon om avtalen om kjøp av aksjer fremgår av Vedlegg 1. En
redegjørelse for avtalen fra uavhengig sakkyndig, Statsaut. Revisor Karl O.
Sanderød, fremgår av Vedlegg 3.
Vedleggene er utlagt på selskapets hjemmeside,
http://norwayroyalsalmon.com/nb/finans/aksjonarer/generalforsamling/innkalling

I tråd med vedtektene § 8 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til
aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til
vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene,
kan henvendelse rettes til selskapet på telefon 73 92 43 00, eller ved å sende en
forespørsel pr e-post til ola.loe@salmon.no.
Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en
skriftlig og datert fullmakt. Fullmaktsskjema er utlagt på selskapets hjemmeside.
De som ønsker å delta kan gi melding om dette på e-post til johanne.aursoy@salmon.no.

Med vennlig hilsen
Norway Royal Salmon ASA

______________________
Elbjørg Gui Standal
Styrets leder

FULLMAKT
Som eier av _______________ aksjer i Norway Royal Salmon ASA gir jeg/vi herved
Styrets leder
___________________________ (sett inn navn)
fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ekstraordinær
generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA den 17. februar 2011.
Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett
gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et
annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene
som fullmakten omfatter.
Dersom aksjonæren ønsker det, og styrets leder er innsatt som fullmektig, kan
stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Det vil da bli avgitt stemme
for aksjene i henhold til instruksen.
Stemmeinstruks:

Vedtak

Stemmer
for

Stemmer
mot

Avstår fra å
stemme

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjennelse av avtale mellom selskap og
aksjeeier etter allmennaksjeloven § 3-8
Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:


Dersom det er krysset av for "Stemmer for" innebærer det en instruks til
fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som
styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i
forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget
skjønn avstå fra å stemme for aksjene.



Dersom det er krysset av for "Stemmer mot" innebærer det en instruks til
fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som
styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i
forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget
skjønn avstå fra å stemme for aksjene.



Dersom det er krysset av for "Avstår fra å stemme" innebærer det en instruks til
fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.



Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står
fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.



Ved valg er instruksen begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater
som er angitt i fullmaktsskjemaet.



Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas
opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre
hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over
formelle forhold, f.eks. valg av møteleder, avstemningsrekkefølge eller
avstemningsform.



Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi
vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren
og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet
seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til
instruksen.

Underskrift:

________________________*

Navn:

________________________(blokkbokstaver)

Sted/dato:

________________________

Fullmakten sendes til: Norway Royal Salmon ASA, Postboks 2608, Sentrum,
7414 Trondheim, faks 73 92 43 01.

* Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det
vedlegges firmaattest/og eller fullmakt som viser at den som undertegner har
kompetanse til å avgi fullmakten.

Vedlegg 1

Sak 4:

Salg av aksjer i Lingalaks AS

Styret har mottatt henvendelse fra Haugarvoll om kjøp av de 271 840 aksjer i Lingalaks som
NRS eier. Det nå utformet endelig aksjekjøpsavtale om kjøp av aksjer mellom NRS,
Haugarvoll og Lingalaks.
Norway Royal Salmon ASA (NRS) eier 271 840 aksjer (12,82 %) i Lingalaks AS (Lingalaks).
Rolv Haugarvoll AS (Haugarvoll) eier 1 295 614 aksjer (3,48 %) i NRS, og 1 811 880 aksjer
(85,42 %) i Lingalaks. Lingalaks eier 171 828 aksjer (0,46 %) i NRS.
Transaksjonen, som regulert gjennom avtalen om kjøp av aksjer, er i korte trekk som følger:
NRS selger 271 840 aksjer i Lingalaks til Haugarvoll. Som vederlag for aksjeposten skal
Haugarvoll overdra 1 467 442 aksjer i NRS, som egne aksjer til NRS, samt betale et
kontantbeløp på kr 1 500 000,-.
Haugarvolls aksjepost på 1 467 442 aksjer i NRS reflekterer at Haugarvoll, i forkant av
gjennomføringen av avtalen om kjøp av aksjer, skal erverve Lingalaks’ 171 828 aksjer i NRS.
Disse aksjene inngår således i aksjeposten Haugarvoll overdrar til NRS som vederlag for
NRS’ aksjer i Lingalaks.
Hva gjelder kontantbeløpet på kr 1 500 000, skal dett gjøres opp på overtakelsesdagen.
Når det gjelder oppgjørsformen, så er det satt en pris på aksjene i NRS lik sist kjente
omsetningspris på avtaletidspunktet, hvilket vil si kr 20,- pr aksje. Prisen er ment å reflektere
hva Haugarvoll teoretisk vil kunne oppnå i det frie marked for sine aksjer i NRS. Verdsettelse
av aksjene i Lingalaks er gjort med utgangspunkt i at merverdi både for Lingalaks og NRS
henføres til konsesjoner. Det er for NRS beregnet en merverdi totalt og pr konsesjon. Den
samme konsesjonsverdi er benyttet ved beregning av verdiene i Lingalaks. Når det gjelder
verdien av Lingalaks, så er det tatt utgangspunkt i regnskapstall pr 30. september 2010, med
tillegg av merverdi for konsesjoner lik konsesjonsverdi som er beregnet for NRS.
Verdien av aksjene i Lingalaks er i henhold til dette beregnet til kr 30 848 840,- mens
Haugarvolls aksjer i NRS med den sist kjente kurs, kr 20,- på avtaletidspunktet vil være kr
29 348 840,-.
Sakkyndig redegjørelse fra selskapets revisor etter allmennaksjeloven § 3-8 jfr. § 2-6 følger
som vedlegg 3. Avtalen om kjøp av aksjer utgjør vedlegg 2.
På ovenstående bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
”I henhold til allmennaksjeloven § 3-8 godkjenner generalforsamlingen inngåelse av
avtale om kjøp av aksjer med Rolv Haugarvoll AS og Lingalaks AS.”

Vedlegg 2

AVTALE
mellom
Rolv Haugarvoll AS,
Lingalaks AS
og
Norway Royal Salmon ASA
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AVTALE OM KJØP AV AKSJER

Denne avtale (”Avtalen”) er inngått 3.2.2011 mellom:
(1) Rolv Haugarvoll AS, org nr 828 916 882 (“Haugarvoll”),
(2) Lingalaks AS, org nr 960 900 626, (”Lingalaks”), og
(3) Norway Royal Salmon ASA, org nr 864 234 232 (“NRS”).
i fellesskap benevnt ”Partene”
1

BAKGRUNN FOR AVTALEN

NRS eier 271 840 aksjer i Lingalaks.
Haugarvoll eier 1 295 614 aksjer i NRS. I tillegg har Haugarvoll kjøpt 171 828 aksjer i
NRS fra Lingalaks ved aksjekjøpsavtale (sluttseddel) datert samme dato som denne
Avtalen (”Sluttseddelen”). Overdragelsen skal gjennomføres senest i forkant av
gjennomføring av denne Avtalen. Før gjennomføring av denne Avtalen vil Haugarvoll
dermed eie 1 467 442 aksjer i NRS.
Formålet med denne Avtalen er at Haugarvoll skal overta de 271 840 aksjer som NRS eier
i Lingalaks, og at NRS skal overta de 1 467 442 aksjer som Haugarvoll eier i NRS (etter
gjennomføring av Sluttseddelen) som del av oppgjør for transaksjonen.
2

OVERDRAGELSE AV AKSJENE OG KJØPESUM

De 271 840 aksjene som NRS eier i Lingalaks, til sammen 12,82 % av det totale antall
aksjer i Lingalaks, skal overdras til Haugarvoll på Overtakelsesdagen i henhold til punkt 5.
Som vederlag for aksjene skal NRS motta 1 467 442 aksjer som Haugarvoll eier i NRS, til
sammen 3,94 % av det totale antall aksjer i NRS, samt i tillegg et kontant vederlag på kr
1 500 000,-. Aksjene som Haugarvoll eier i NRS overdras til NRS på Overtakelsesdagen i
henhold til punkt 5.
3

BETALING AV KONTANT VEDERLAG

Kontantdelen av vederlaget på kr 1 500 000,- skal på Overtakelsesdagen betales fra
Haugarvoll til bankkonto angitt av NRS.
4

BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV OVERTAKELSE

Gjennomføring av denne Avtalen er betinget av at:
a)

Styrene i Lingalaks, Haugarvoll og NRS har gitt sitt samtykke til Avtalen.

b)

Haugarvoll har overtatt 171 828 aksjer i NRS fra Lingalaks i henhold til
Sluttseddelen. Aksjene inngår i de aksjer Haugarvoll overdrar til NRS i henhold til
denne Avtalen.

c)

Avtalen er godkjent av generalforsamlingen i NRS i henhold til allmennaksjeloven
§ 3-8 og av generalforsamlingen i Lingalaks i henhold til aksjeloven § 3-8.

d)

Eksisterende Kjedeavtale mellom Lingalaks og NRS om Lingalaks sitt medlemskap
i NRS videreføres i minst tre år fra denne Avtalens inngåelse, likevel slik at
Kjedeavtalen skal kunne sies opp av begge parter med 1 måneds varsel dersom
NRS i sin helhet blir overtatt av et annet selskap, eller får en ny majoritetseier
med eierandel på 33 % eller mer. Partene skal inngå en separat avtale om dette
som signeres senest på Overtakelsesdagen.

e)

Partene i denne Avtalen forplikter seg til å delta med sin eiermessige andel (i
Hardanger Fiskeforedling AS) av 6 MNOK i forbindelse med en opprusting av
slakteriet Hardanger Fiskeforedling AS. Partene skal inngå en separat avtale om
dette som signeres senest på Overtakelsesdagen.

5

OVERTAKELSE

5.1

Tid og sted

Overtakelse av Aksjene skal skje innen 20.2.2011 (”Overtakelsesdagen”).
5.2

Kjøper og Selgers forpliktelser ved gjennomføring av overdragelsen

På Overtakelsesdagen skal NRS besørge at følgende dokumenter kan fremlegges:
a)

Aksjeeierbok for Lingalaks der det fremgår at Haugarvoll er registrert som eier av
aksjene som overdras fra NRS i henhold til denne Avtalen, og at aksjene er uten
heftelser.

b)

Kopi av protokoll fra styremøte og generalforsamling i NRS hvor det fremgår at
generalforsamlingen har godkjent denne Avtale i henhold til allmennaksjeloven §
3-8.
Kopi av protokoll fra styremøte i NRS hvor det fremgår at styret har godkjent
overdragelsen av aksjene i NRS fra Lingalaks til Haugarvoll (Sluttseddelen) i
henhold til vedtektene for NRS § 7.

På Overtakelsesdagen skal Haugarvoll besørge at følgende dokumenter kan fremlegges:
a)

Kopi av protokoll fra styremøte i Lingalaks hvor det fremgår at styret har godkjent
overdragelsen av aksjene i Lingalaks fra NRS til Haugarvoll.

b)

Kopi av protokoll fra styremøte i Haugarvoll hvor det fremgår at styret har
godkjent denne Avtale.

c)

Bekreftelse fra VPS som viser at NRS har fått overført 1 467 442 aksjer i NRS fra
Haugarvoll.

d)

Kopi av styre- og generalforsamlingsprotokoll i Lingalaks hvor det fremgår at
generalforsamlingen har godkjent denne Avtalen i henhold til aksjeloven § 3-8.

e)

Kopi av styre- og generalforsamlingsprotokoll i Lingalaks hvor det fremgår at
generalforsamlingen har godkjent Sluttseddelen i henhold til aksjeloven § 3-8.

De handlinger som er angitt i dette punkt 5.2 er gjensidig betinget av hverandre, slik at
de skal være gjenkallelige inntil samtlige handlinger har funnet sted. Når alle de nevnte
handlinger har funnet sted, skal dette anses å ha skjedd samtidig.
6

DIVERSE BESTEMMELSER

6.1

Garantier

NRS garanterer at de aksjer som overdras fra NRS til Haugarvoll i henhold til denne
Avtalen overdras fri for heftelser.
Haugarvoll garanterer at de aksjer som overdras fra Haugarvoll til NRS i henhold til denne
Avtalen overdras fri for heftelser.
6.2

Erverv av egne aksjer

Overdragelsen medfører et erverv av egne aksjer for NRS. NRS er selv ansvarlig for at
NRS har anledning til å erverve et slikt antall egne aksjer i henhold til reglene i
allmennaksjeloven §§9-2 flg.
6.3

Fullstendig Avtale

Avtalen representerer den fullstendige avtalen mellom Partene og erstatter enhver
intensjonsavtale, avtaler eller andre forpliktelser som Partene har påtatt seg overfor
hverandre i forbindelse med overdragelsen av de aktuelle aksjene.
6.4

Endringer

Partene er enige om at Avtalen bare kan endres skriftlig og at slike endringer skal
bekreftes ved Partenes underskrift.
6.5

Konfidensialitet

Partene er enige om å bevare taushet om Avtalens eksistens og dens innhold, med mindre
Partene eller en Part er forpliktet til å gi slik informasjon i henhold til norsk lov, offentlig
pålegg eller børsreglement. Dersom en Part er forpliktet til å gi opplysninger etter
foregående punktum, skal vedkommende Part gi den annen Part kopi av de opplysninger
som gis.
6.6

Kostnader

Hver av Partene skal dekke kostnader, honorer og provisjoner til sine egne juridiske og
finansielle rådgivere mv i forbindelse med inngåelsen og gjennomføringen av denne
Avtalen.

6.7

Delvis ugyldighet

Dersom noen av bestemmelse i Avtalen, uavhengig av årsaken til dette, anses ugyldig
eller uvirksomme, er Partene enige om å innlede forhandlinger med sikte på å endre slike
bestemmelser slik at Avtalen i størst mulig utstrekning kan gjennomføres etter sitt
innhold.
7

LOVVALG OG VERNETING

Denne Avtale skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett.
Enhver tvist i forbindelse med denne Avtale skal avgjøres med endelig virkning ved
voldgift i Trondheim etter de til enhver tid gjeldende regler i voldgiftsloven. Partene
forplikter seg til å holde så vel tvistens eksistens som utfallet av rettens avgjørelse
konfidensiell.
***
Avtalen er utstedt i 3 eksemplarer, hvor Partene har mottatt hvert sitt.

Rolv Haugarvoll AS

Lingalaks AS

Norway Royal Salmon ASA

Vedlegg 3

Vedlegg 3

