FULLMAKTSKJEMA – MED STEMMEINNSTRUKS
Dersom du selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling 29. april 2022 kan denne fullmakt benyttes av den
du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses
gitt til styrets leder, eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.
Dersom aksjonæren ønsker det, og styrets leder er innsatt som fullmektig, kan stemmeinstruksen nedenfor fylles
inn og sendes selskapet. Det vil da bli avgitt stemmer for aksjene i henhold til instruksen.
Stemmeinstruks:
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i samtlige rubrikker
nedenfor, vil dette, for de rubrikker som ikke er krysset av, anses som en instruks om å stemme for forslaget fra
styret som er tilgjengeliggjort på selskapets nettside.
Agenda ordinær generalforsamling 29. april 2022

For

Mot

Avstå

1 Valg av minst en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder







2 Godkjenning av innkalling og dagsorden







3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning













5 Godtgjørelse til revisor







6 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse







7 Rapport om lønn og annen godtgjørelse for eierstyring og selskapsledelse







4 Godtgjørelse til styret og valgkomite
4.1 Valgkomiteens innstilling til godtgjørelser

8 Valg av 7 styremedlemmer og 3 nummererte varamedlemmer samt valg av styreleder og nestleder
8.1 Valgkomiteens kandidat som styreleder: Vibecke Bondø







8.2 Valgkomiteens kandidat som nestleder: Nils Martin Williksen







8.3 Valgkomiteens kandidat som styremedlem: Solvår Hallesdatter Hardesty







8.4 Valgkomiteens kandidat som styremedlem: Mari-Anne Hoff







8.5 Valgkomiteens kandidat som styremedlem: Paal E. Johnsen







8.6 Valgkomiteens kandidat som styremedlem: Karl Høie







8.7 Valgkomiteens kandidat som styremedlem: Roald Dolmen







8.8 Valgkomiteens kandidat som 1. varamedlem: Lillian Bondø







8.9 Valgkomiteens kandidat som 2. varamedlem: Nils Andre Williksen







8.10 Valgkomiteens kandidat som 3. varamedlem: Lauritz Lyngsnes







8.11 Kandidat som leder av valgkomiteen: Ivar S. Williksen







8.12 Kandidat som medlem av valgkomiteen: Solveig Gaasø







8.13 Kandidat som varamedlem av valgkomiteen: Geir Meland







9 Samtykke til gjennomføring av emisjon i Norway Royal Salmon ASA







10 Krav om granskning av selskapets forvaltning ihht. allmennaksjeloven § 5-25 (1)







11 Valg av granskningsutvalg







Fullmakt til styrets leder sendes pr. post eller scannet til post@ntsasa.no.

Undertegnede (med blokkbokstaver): ____________________________________________ gir herved
□ Styrets leder Nils Martin Williksen (eller den han bemyndiger), eller
□ __________________________________
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)
fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i NTS ASA den 25.04.2022 for mine/våre
__________________________________ (skriv inn antall) aksjer i NTS ASA.

________________________________________________________________________________________
Sted
Dato
Aksjeeiers underskrift

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt
oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens
reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.
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