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PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

GNP Energy AS 

(org.nr. 998 929 717) 

(Selskapet) 

Ekstraordinær generalforsamling i Selskapet ble avholdt mandag 31. oktober 2022 kl. 10:00. 
Den ekstraordinære generalforsamlingen ble gjennomført i Selskapets lokaler i Raveien 422, 
Sandefjord med mulighet for deltakelse via Teams og telefon.  
 
Dagsorden: 

1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Heine Wang og 
registrering av møtende aksjonærer 

Generalforsamlingen ble åpnet av Heine Wang som var utpekt av styret til å åpne 
generalforsamlingen. Totalt var 90,12 % av selskapets aksjer representert på 
generalforsamlingen. Oversikt over representerte aksjonærer er gitt i Vedlegg 1.  

2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 

Martin Gustafsson ble valgt til møteleder.  

Joakim Hovet ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.  

Beslutningene var enstemmige.   

3 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

I samsvar med styrets forslag ble innkallingen og dagsordenen godkjent.  

Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt. 

Beslutningen var enstemmig. 

4 Ansvarsfrihet og skadesløsholdelse 

Etter diskusjon i generalforsamlingen ble det fremsatt benkeforslag knyttet til forslagene om 
ansvarsfrihet og skadesløsholdelse som snevret inn rekkevidden av dem. Aksjonærer eid eller 
representert av personer som meddeles ansvarsfrihet og skadesløsholdelse deltok ikke i 
avstemningen, jf aksjeloven § 5-3 (4).  

Generalforsamlingen fatter deretter følgende vedtak: 

4.1 Ansvarsfrihet 

Så langt det er tillatt etter gjeldende rett gir selskapet og dets datterselskaper («Konsernet») 
avkall på ethvert gjeldende eller fremtidig krav mot tidligere eller nåværende 
styremedlemmer i Konsernet som måtte oppstå som følge av deres plikter som 
styremedlemmer i Konsernet knyttet til salg av aksjer og kundeportefølje til Henriksen 
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Gruppen AS. Avkallet gjelder ikke for noe krav som måtte oppstå som en følge av svik eller 
annet forsettlig brudd på deres plikter som styremedlem.  

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 
2 til protokollen. 

4.2 Skadesløsholdelse 

GNP Energy AS skal holde enhver person som er eller har vært eller er truet med å bli gjort 
til part i enhver sivilrettslig og/eller administrativ prosess grunnet på det faktum at 
vedkommende er eller har vært styremedlem eller daglig leder i Konsernet, skadesløs fra 
enhver utgift eller kostnad, ansvar, dom og beløp betalt i forlik som vedkommende har 
pådratt som følge av slik prosess knyttet til salg av aksjer og kundeportefølje til Henriksen 
Gruppen AS. Skadesløsholdelsen gjelder ikke for noe krav som måtte oppstå som en følge av 
svik eller annet forsettlig brudd på vedkommendes plikter som styremedlem eller daglig leder. 

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 
2 til protokollen. 

5 Valg av nytt styre 

Det er fremsatt krav fra aksjonærer som kontrollerer mer enn 60 % av aksjene i Selskapet om 
valg av nytt styre til erstatning for det sittende styret.  

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak i tråd med forslaget fra et flertall av aksjonærene: 

Følgende styremedlemmer velges: 

(i) Martin Gustafsson (styreleder) 
(ii) Glenn Nøstdahl (styremedlem) 
(iii) Jimmy Lindberg (styremedlem) 

 

Beslutningen var enstemmig. 

6 Søknad om strykning fra notering på Euronext Growth Oslo 

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:  

Selskapet skal søke om strykning av Selskapets aksjer fra notering på Euronext Growth Oslo.  

Generalforsamlingen gir hvert av Selskapets styremedlemmer fullmakt til på vegne av 
Selskapet å signere og sende søknad om strykning fra notering på Euronext Growth Oslo, og 
til å foreta seg alt som måtte være nødvendig eller ønskelig i forbindelse med strykningen av 
Selskapets aksjer fra notering på Euronext Growth Oslo. 

Beslutningen var enstemmig. 
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Da det ikke var ytterligere saker på dagsorden, ble generalforsamlingen hevet. 

***** 

 Sandefjord, 31. oktober 2022 
 

 

Martin Gustafsson  
Møteleder 

 

Joakim M. Hovet 
Medundertegner 

 

 

Vedlegg: 
 

1. Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, samt angivelse av antall aksjer og stemmer 
2. Stemmeresultater 
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Vedlegg 1 

 


