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PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 11. MAI 2022 

 

1. Åpning av møtet og registrering av møtende aksjonærer 

Innkalling til generalforsamlingen var sendt ut til eierne 17. mars 2022. 
Saksdokumentene til generalforsamlingen ble sendt ut 27. april 2022.  

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Øystein Løseth. Det framkom 
ingen bemerkninger til innkallingen og generalforsamlingen ble erklært for lovlig 
satt. 

Det ble opptatt fortegnelse over de møtende aksjonærer. Av totalt 341 600 129 
aksjer var 328 508 777 aksjer/stemmer representert på generalforsamlingen, 
som utgjør 96,17 %. 

Møtende aksjonærer til generalforsamling i Innlandet Energi Holding AS 11. mai 
2022 er vist i vedlegg 1. 

Følgende eiere var representert med fullmakt: 

 Gjøvik kommune – fullmakt fra ordfører til Anne Jacobsen-Onsrud 
 Hamar kommune – fullmakt fra ordfører til Knut Fangberget 
 Kongsvinger kommune – fullmakt fra ordfører til Knut Hvithammer 
 Ringebu kommune – fullmakt fra ordfører til Håvard Gangsås 
 Vang kommune – fullmakt fra ordfører til Leif Søndrol 
 Vestre Slidre kommune – fullmakt fra ordfører til Leif Søndrol 
 Øystre Slidre kommune – fullmakt fra ordfører til Leif Søndrol 
 Åsnes kommune – fullmakt fra ordfører til Knut Hvithammer 
 Nord-Odal kommune – fullmakt fra ordfører til Knut Hvithammer 
 Grue kommune – fullmakt fra ordfører til Knut Hvithammer 

 
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen 

sammen med møteleder 

Til møteleder ble valgt styrets leder Øystein Løseth. Til å undertegne protokollen 
sammen med møteleder ble Even Aleksander Hagen valgt. 

 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 



 

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021. 

Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2021 ble gjennomgått og 
godkjent. 

 

5. Godkjenning av revisors godtgjørelse 

Honorar på kr. 31 500 fra revisor EY godkjennes. 

 

6. Utbytte for regnskapsåret 2021 

Redegjørelse om utdelt utbytte for regnskapsåret 2021 tas til orientering. 

 

7. Fullmakt til styret for å utdele utbytte basert på siste reviderte 
balanse 

Generalforsamlingen gir med dette styret fullmakt til å vedta utbytteutbetalinger 
basert på selskapets årsregnskap for 2021, jamfør aksjelovens § 8 – 2 annet 
ledd. Fullmakten skal i henhold til reglene i aksjeloven registreres i 
Foretaksregisteret. 

Ved bruk av fullmakten skal styret sikre at beslutningen er i tråd med selskapets 
vedtatte utbyttepolitikk og aksjonæravtalen. Styret skal før hver beslutning om 
utdeling av utbytte vurdere om selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha 
forsvarlig egenkapital og likviditet. 

Fullmakten gjelder fram til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger 
enn til 30. juni 2023. 

.Valg av styre, eierutvalg og valgkomite 

Medlem av valgkomiteen Anette Musdalslien orienterte om valgkomiteens 
innstilling. 

I forhold til innstillingen ble opplyst at det skulle vært angitt valgperiode og at 
det derfor ble foreslått å angi dette i vedtaket. 

Til selskapets styre velges følgende: 

 

Styreleder  Øystein Løseth   2021-2023  

Nestleder  Bjørn Aasen    2022-2024   

Styremedlem Anita Hager    2021-2023   

   Torunn Aass Taralrud  2022-2024  

   Hanne Varhaug Søberg  2021-2023  



 

 

Til eierutvalget velges følgende: 

 

Even Aleksander Hagen, Innlandet fylkeskommune (leder) 

Per-Gunnar Sveen, Innlandet fylkeskommune 

Einar Busterud, Hamar 

Anita Ihle Steen, Ringsaker 

Ingunn Trosholmen, Lillehammer 

Anne Bjertnæs, Gjøvik 

 

De samme utnevnes til å representere Innlandet Energi Holding i eierutvalget i 
Eidsiva Energi. 

 

Til valgkomiteen velges følgende: 

Even Aleksander Hagen, Innlandet fylkeskommune (leder) 

Knut Fangberget, Hamar 

Anette Musdalslien, Gausdal 

 

Som representant i valgkomiteen for Eidsiva Energi utnevnes følgende: 

 Even Aleksander Hagen 
 Anita Ihle Steen 

 

8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og valgkomiteen 

Følgende satser gjøres gjeldende for kalenderåret 2022: 

Styret: 

 Styrets leder   kr. 170 000 pr. år 
 Styrets medlemmer  kr. 138 000 pr. år 

Valgkomiteen: 

 Leder     kr. 40 000 pr. år 
 Medlemmer    kr.   4 500 pr. møte 

 

 



 

 

9. Godkjennelse av Stangetransaksjonen 

Generalforsamlingen godkjenner Stangetransaksjonen og inngåelse av 
Transaksjonsavtalen. 

Det gis samtykke til at Stange Energi og Stange kommune tiltrer gjeldende 
aksjonæravtaler for Eidsiva Energi og Innlandet Energi Holding 

 

 

10. Kapitalforhøyelse 

Generalforsamlingen godkjenner den foreslåtte kapitalforhøyelse med følgende 
forutsetninger: 

 
(i) Aksjekapitalen økes med kr. 8 192 451 fra kr. 341 600 129 til kr. 

349 792 580, ved utstedelse av 8 192 451 nye aksjer, hver pålydende kr. 
1,00. 
 

(ii) De nye aksjene skal tegnes av Stange Energi AS (organisasjonsnummer 
971 585 757). 

 
(iii) Det skal betales kr. 66,649205225640 per aksje, hvorav kr. 1,00 er 

aksjekapital og kr. 65,649205225640 utgjør overkurs. Samlet 
tegningsbeløp er kr. 546 020 348. 

 
(iv) De nye aksjene tegnes i separat tegningsdokument innen 3 måneder fra 

dato for generalforsamlingens beslutning. 
 

(v) Aksjeinnskuddet ytes som tingsinnskudd, ved at Stange Energi AS overfører 
8 193 703 aksjer i Eidsiva Energi AS til Innlandet Energi Holding AS. 
Oppgjør av aksjeinnskuddet ansees gjennomført når Innlandet Energi 
Holding AS er innført i aksjeeierboken til Eidsiva Energi AS, som skal skje 
samtidig med at Stange Energi AS tegner seg for de nye aksjene. 

 
(vi) For nærmere beskrivelse av tingsinnskuddet vises det til styrets 

redegjørelse og revisors bekreftelse som er inntatt som vedlegg 1 og 2 til 
protokollen 

 
(vii) De nye aksjene gir rettigheter i Innlandet Energi Holding AS, herunder til 

utbytte, umiddelbart etter tegningen av de nye aksjene. 
 

(viii) Innlandet Energi Holding AS kan disponere over aksjeinnskuddet før 
kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. 

 
(ix) Utgiftene ved kapitalforhøyelsen er estimert til ca. kr. 100 000 (eks. mva). 

 




