
PROTOKOLL FRA ORDI}IER GENERALFORSAMLING 2O2O I MESTA AS

Det ble 28. mai 2020 kl. 1000 avholdt ordinar generalforsamling i Mesta AS.
Generalforsamlingen ble avholdt som telefonmute etter reglene om forenklet
generalforsamling i aksjelovens $ 5-7 som pA narmere vilkir Apner for at
"generalforsamlingen kan holdes uten fysisk mote, herunder ved hjelp av elektroniske
hjelpemidler."

Styreleder John Nyheim Apnet motet, jf. aksjelovens $ 5-12 (1), og foretok fortegnelse over
mstende aksjonarer.

Til stede var staten ved Nerings- og fiskeridepartementet representert ved avdelingsdirektsr
Bjorn Tore Sommer, som representerte samtlige aksjer iselskapet.

Samtlige av aksjene og 100 prosent av stemmene i selskapet var dermed representert.

Ovnge deltakere:

Fra-styret John Nyheirh, styreleder
Jens Petter Hermansen, styremedlem
Gair Krok6, styremedlem
Geir Haslie, styremedlem

Fra selskapets administnasjon: Marianne Bergmann Roren, administrerende direktsr
P6l Stange, finansdirektsr

Fra NFD: Tove Lied Ringvold, senbnidgiver
Sindre MAge Schei, senionddgiver
Silje Gabrielsen Eger, r&dgiver

Fra KPMG AS, revisor: Svein Wiig, ansvarlig revisor

Fra Riksrevisjonen: Toril Flsnes Tanem

Til behandling forelA folgende saker:

1) Valg av mateleder og person til 6 medundertegne protokollen

John Nyheim ble valgt til msteleder for generatforsamlingen.
Bjorn Tore Sommer ble valgt til 5 medundertegne protokollen sammen med
moteleder.

2l God$ennelse av innkalling og dagsorden

Det fremkorn ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, som begge ble godkjent.
Msteleder erklerte generalforsamlingen som lovlig satt.



3) Orientering v/adm. dir. om hovedtallene i regnskapet og oppsummering av
&rsberetning v/stpeleder

Styreleder gjennomgikk styrets forslag til Arsregnskap og Arsberetning for Mesta AS
for 2019, vedlagt innkallingen.

Adm. dir. og finansdirektor gjorde rede for den skonomiske uMklingen for Mesta i

2019 og for hovedtallene i regnskapet, herunder til at Arsresultatet bor forstds i lys av
behovet for nye tapsavsetninger i ferde kvartal 2019.

4l Godkjennelse av irsregnskap og irsberetning for 2019 inkl.
revisjonsberetnin g, herunder utdeli ng av utbytte.

Styreleder viste tilgjennomgangen av drsregnskapet og styrets drsberetning under
sak 3). Styreleder gjorde ogsi rede for styrets folslag til disponering av 6rets resultat.

. Revisor Svein Wiig gjorde rede for hovedpunktene i revisors beretning.

Arsreg nska pet og drsberetn in gen ble godkjent av genera lforsamlingen.
Generalforsamlingen vedtok i anvende 6rets resultat i tr&d med styrets forslag, som
inneberer at Arcresultatet pA -183 mill. kroner overfores fra annen egenkapital, og at
det ikke skal utdeles utbytte for 2019.

5) Godkiennelse av godtgjorelse til revisor

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisor godtgjorelse
for lovpAlagt revisjon for Mestra AS for 2019 p6 942 800 kroner eks. rnva,

6) Lederlonnserklaring fif. note 5 irsregnskap 2019)

I henhold til selskapets vedtekter skal styret 6dig utarbeide en erklaring om
fastsettelse av lsnn og annen godtgjorelse til ledende ansatte. Erkleringen skal ha
innhold som angitt iallmennaksjelovens (asal) $ 6-16a, og skal behandles pd
tilsvarende vis p5 selskapets ordinare generalforsamling.

Erklaringen er tatt inn som note 5 i regnskapet. Styreleder gjorde rede for
erklaringen.

lht. til selskapets vedtekter, jf. asal. $5-6 tredje ledd, avholdt generalforsamlingen en
ridgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlsnnsfastsettelse, og
generalforsamlingen ga sin tilslutning til disse.

7l Valg av styremedlemmer

lngen av styremedlemmene var pA valg, og det ble ikke gjort endringer blant de
aksjonarvalgte styrernedlemmene.

ru6;



8) Fasteettelse av styregodtgjorelser

Folgende styregodtgjsrelser gjeldende fn 29. mai og frem til ordinaer
generalforsamlin g 2021 ble vedtatt:

Styreleder:
Styremedlem:

420 000 kroner
215 000 kroner

Folgende godtgjarelse for leder og medlemmer av styrets revisjons- og
kompensasjonsutvalg for perioden fra 29. mai og frem til ordiner generalforsamling
2021 ble vedtatt:

Revisjonsutvalg, leder 45 300 kroner
Revisjonsutvalg, medlem 30 000 kroner

Kompensasjonsutvalg, leder 34 200 kroner
Kompensasjonsufualg,medlem 22600kroner

lngen flere saker foreli til behandlifig, og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo,28. mai2A2O

Bjorn Tore Sommer
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Næringsministeren 

 

 

Postadresse: Postboks 8090 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Kongens gate 8 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 912 660 680 

Fullmakt 

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved  

 

avdelingsdirektør Bjørn Tore Sommer  

 

fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Mesta AS torsdag 28. mai 2020 og der utøve 

de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet 

som aksjeeier i selskapet.  

 

 

Oslo,  21. mai  2020 

 

 

 
 

Iselin Nybø 
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