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Skedsmokorset, den 15. mai 2020

Til aksjonærene
I forbindelse med at myndighetene nå tillater møter/arrangementer med inntil 50 deltagere
kan vi herved innkalle til Generalforsamling i Skedsmo Samfunnshus AS,
torsdag den 11. juni kl. 19.00 og vedlagt finner du sakspapirene.
Vi sender denne gangen ut innkallingen i ett eksemplar til våre aksjonærer kun via e- post.
Aksjonærene er selv ansvarlig for å videresende innkallingen og sakspapirene til sin(e)
representant(er). Som vanlig vil alle sakspapirer i tillegg bli delt ut i Generalforsamlingen.
Sakspapirene kan også lastes ned fra vår hjemmeside: http://samfunnshus.no under “om oss”
- “Generalforsamlinger”.
Som det fremgår av nedenstående klipp fra vedtektene skal alle frammøtte representanter i
generalforsamlingen ha med fullmakt fra sine respektive aksjonærer:
Utdrag fra vedtektenes paragraf 4:
Selskapets aksjekapital er på NOK 540 000 fordelt på to aksjeklasser, klasse A og klasse B:
62 A - aksjer à NOK 100 - 5338 B - aksjer à NOK 100
A - aksjene har stemmerett. B – aksjene har ikke stemmerett. Videre kan A-aksjonærene møte på
generalforsamlingen med en ekstra representant for hver A-aksje de har utover 1 A-aksje. For
øvrig har aksjene i de to aksjeklassene like rettigheter.
Utdrag fra vedtektenes paragraf 7- Gjennomføring av generalforsamling:
1. Aksjonærene representert ved sine fremmøtte representanter med fullmakt har stemmerett.
2. Hver A-aksje gir en stemme. Ingen aksjonær kan stemme for mer enn 5 A-aksjer.
Den enkelte aksjonær er selv ansvarlig for å velge/peke ut sin(e) representant(er) og fylle ut
vedlagte fullmaktsskjema som representantene må medbringe til Generalforsamlingen.
Fullmaktsskjemaet bes også sendt undertegnede før møtet via e-post:
eivind.klemp@samfunnshus.no eller telefaks: 63 87 85 10.
Vel møtt!
Med vennlig hilsen,
Skedsmo Samfunnshus AS

Eivind Klemp
Daglig leder
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