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VEDLEGG 2 – PÅMELDINGSSKJEMA GENERALFORSAMLING / 
FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS 

 
 

”etternavn + fornavn” 

"navn 3" 

”adresse 1" 

”adresse 2" 

”post nr + sted” 
”land” 

Ref nr: PIN kode:  
 

Innkalling til generalforsamling 
 

Generalforsamling i PROSAFE SE avholdes 11. mai 
2022 kl 09:00 i lokalene til Advokatfirmaet Schjødt AS i 
Ruseløkkveien 14, Oslo, Norge 

  
        
Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen  
som vil møte for foretaket:  
 
 

 
_____________________________________________ 

Navn på foretakets representant  
(for å gi fullmakt, benytt fullmaktsskjema nedenfor) 

 
Påmelding/stemmegivning før generalforsamlingen 
Undertegnede vil delta på generalforsamlingen 11. mai 2022 og avgi stemme for: 
 

________________ 
 
Egne aksjer  

 ________________ Andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt 
Tilsammen ________________ Aksjer 

    
Påmeldingsskjemaet må være mottatt av DNB Bank ASA, Verdipapirservice senest kl 09:00 den 9. mai 2022.  
 
Påmeldingsskjema kan sendes elektronisk via selskapets nettside www.prosafe.com eller via VPS 
Investortjenester. Forhåndsstemmer kan kun avgis elektronisk, via selskapets nettside 
www.prosafe.com eller via VPS Investor Services senest kl 09:00 den 9. mai 2022. For elektronisk 
påmelding eller forhåndsstemming, må overnevnte pin og referansenummer oppgis. 
 
Påmeldingsskjema kan også sendes per e-post til genf@dnb.no mailto:vote@dnb.noeller per post til DNB Bank 
ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________ ___________________________________________ 
Sted                Dato  Aksjeeiers underskrift 

(Ved fysisk deltakelse. For å tildele fullmakt, benytt 
fullmaktsskjemaet) 
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Fullmakt (med stemmeinstruks) generalforsamling i PROSAFE SE 
 

Ref nr:                        PIN kode: 
 
(Forhåndsstemmer kan avgis elektronisk via selskapets nettside www.prosafe .com) 
 
Dette fullmaktsskjemaet skal benyttes for en fullmakt med stemmeinstruks. For å gi fullmakt uten 
stemmeinstruks, vennligst fyll ut Vedlegg 1. 
 
Dersom du ikke selv deltar på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet til å gi 
stemmeinstrukser. Du kan gi fullmakt til en bestemt person eller uten å angi slik person. I så fall vil fullmakt 
anses gitt til styrets leder eller en person utpekt av ham. 
 
Fullmaktsskjemaet må være mottatt av DNB Bank ASA, Verdipapirservice senest kl 09:00 den 9. mai 
2022.Fullmaktsskjemaet kan sendes elektronisk via Prosafe SE’s nettside www.prosafe.com, eller via VPS 
Investortjenester. Det kan også sendes per e-post til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, 
Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. 
 
 
Undertegnede __________________________”etternavn + fornavn”_________________________ 
 

________________ 
 
Egne aksjer  

 ________________ Andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt 
Tilsammen  Aksjer 

 
gir herved (kryss av én): 
 
    styrets leder (eller en person utpekt av ham), eller 
 
     _____________________________________________ 
       (Navn på fullmektig med store bokstaver) 
 
fullmakt til å delta og stemme for mine/våre aksjer på generalforsamlingen i Prosafe SE den 11. mai 2022. 
 
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette 
anses som en instruks om å stemme "for". 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.  
 

Vedtak For Mot Avstå 
1. Åpning av generalforsamlingen Ingen avstemning 
2. Registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter Ingen avstemning 
3. Godkjenning av innkalling og agenda for møtet     
4. Valg av møteleder og minst én person til å undertegne protokollen sammen 

med møteleder    

5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2021    
6. Godkjennelse av revisors honorar for 2021    
7. Valg av styremedlemmer     

7a. Gjenvalg av Glen Ole Rødland som styrets leder for en periode på ett år    

7b. Gjenvalg av Birgit Aagaard-Svendsen som styremedlem for en periode på 
ett år    

7c. Gjenvalg av Nina Udnes Tronstad som styremedlem for en periode på ett 
år    

7d. Gjenvalg av Alf C Thorkildsen som styremedlem for en periode på ett år    

7e. Valg av Halvard Idland som styremedlem for en periode på ett år    
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Vedtak For Mot Avstå 
8. Honorar til styrets medlemmer    
9. Valg av medlemmer til valgkomitéen     

9a. Gjenvalg av Thomas Raaschou for en periode på ett år    

9b. Gjenvalg av Annette Malm Justad for en periode på ett år    

10. Godkjennelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer    
11. Styrets redegjørelse for retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer i 

selskapet     

12. Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 
selskapet for 2021    

13. Styrets redegjørelse for foretaksstyring  Ingen avstemning 
14. Forslag om kapitalnedsettelse ved endring av aksjenes pålydende og 

tilhørende vedtektsendring     

15. Vedtektsendring    
15a.  Forhåndspåmelding til generalforsamling    

15b.  Styremedlemmers uavhengighet fra valgkomitéen    

 
 
 
 
__________________________ ___________ ______________________________________________________ 
Sted    Dato  Aksjeeiers underskrift 
      (Signeres kun ved avgivelse av fullmakt med stemmeinstruks) 
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