
 

© 2020 Aker Solutions Page 1 of 2 
 

Ekstraordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA 14. 

august 2020 
 

Forslag til generalforsamlingens beslutninger 

Sak 1  Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 

Det er ingen avstemning under denne saken. Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Øyvind 
Eriksen. 

 
Sak 2  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning: 

“Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.” 

 
Sak 3  Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder 

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning: 

“Generalforsamlingen velger Frode Strømø til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.” 

 
Sak 4  Utdeling av utbytte 

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning: 

“Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om utdeling av utbytte i form av 271 942 753 aksjer i Aker 
Offshore Wind Holding AS og 271 942 753 aksjer i Aker Carbon Capture AS.” 

Utdelingen innebærer at én aksje i Aker Solutions gir eieren rett til å motta én aksje i hvert av de to 
selskapene. For aksjonærer som er gjenstand for kildeskatt, vil likevel en andel av aksjene bli holdt tilbake. 

Utbytte tilfaller de som er aksjonærer i selskapet pr. utløpet av 14. august 2020, slik det fremkommer av 
selskapets aksjeeierregister i VPS pr. utløpet av 18. august 2020. Aksjen vil bli handlet eksklusiv utbytte på 
Oslo Børs fra og med 17. august 2020. Utbyttet vil bli utbetalt omkring 26. august 2020. 

 

Sak 5  Fullmakt til styret til å godkjenne utdeling av utbytte 

Utdelingen foreslått under sak 4 forutsetter at en forutgående intern reorganisering i Aker Solutions-
konsernet er gjennomført. For det tilfellet at reorganiseringen ikke er gjennomført i tide til 14. august, vil 
styret trekke forslaget under sak 4 og i stedet foreslå at styret gis fullmakt til godkjenne utdelingen så snart 
det er praktisk mulig. 
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Forutsatt at forslaget under sak 4 trekkes, foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:  
 
“(a) Styret gis fullmakt til å godkjenne utdeling av utbytte basert på selskapets årsregnskap for 2019, jf. 
allmennaksjeloven §  8-2 (2).  

(b) Fullmakten kan bare benyttes til å utdele aksjer i Aker Offshore Wind Holding AS og Aker Carbon 
Capture AS. 

(c) Fullmakten er gyldig til ordinær generalforsamling i 2021".  

 

 
*** 

 


