INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Prime Office Germany AS
14. mai 2018, kl 10:00
På KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gt 9, Oslo
Følgende saker vil bli behandlet:
1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN V/STYRETS LEDER
2. FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER
3. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL MEDUNDERTEGNING AV PROTOKOLLEN
4. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
5. GODKJENNING AV ÅRESREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING, HERUNDER DISPONERING AV
ÅRETS RESULTAT
Styrets forslag til selskapets årsregnskap og årsberetning for 2017, samt revisors beretning følger
vedlagt innkallingen.
6. BESLUTNING OM UTBYTTE/TILBAKEBETALING AV KAPITAL
På grunnlag av det fremlagte årsregnskapet for 2017 foreslår styret at tidligere innbetalt kapital
med NOK 39 200 000 utbetales til aksjonærene. Utbetalingen vil være å anse som tilbakebetaling
av innbetalt kapital jf. Sktl. §10-11 (2). 2. pkt. Det foreslår dermed at NOK 700 per aksje betales
ut til aksjonærer per tidspunkt for generalforsamlingen.
7. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER
Det foreslås for generalforsamlingen at det i styrehonorar for kalenderåret 2017 utbetales til
sammen NOK 70.000 i godtgjørelse til styrets medlemmer.
8. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR
Det foreslås at revisors honorar dekkes etter regning.
9. VALG AV REVISOR
Det foreslås at revisjonsselskapet RSM Norge AS velges som ny revisor i selskapet.
10. GODKJENNELSE AV FULLMAKT TIL STYRET
For å sikre at selskapet på en enkel måte kan foreta utdelinger av utbytte/tilbakebetaling av
kapital, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av

utbytte/tilbakebetaling av kapital basert på selskapets årsregnskap for 2017. Fullmakten skal
gjelde frem til neste ordinære generalforsamling i selskapet.

Påmelding til generalforsamlingen
Aksjonærer som ønsker å møte på selskapets ordinære generalforsamling, bes sende vedlagte
møteseddel til Prime Office Germany AS, c/o DnB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, eller til
e-post: genf@dnb.no. Påmeldingen kan også skje elektronisk via Investortjenester. Blanketten må være
DnB Bank Verdipapirservice i hende innen 13. mai 2018 kl. 16.00.
Aksjonærer som ikke selv møter på selskapets generalforsamling, kan benytte vedlagte fullmakt.
Fullmakten bes i så fall sendt til Prime Office Germany AS, c/o DnB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021
OSLO, eller til e-post genf@dnb.no Elektronisk innsendelse av fullmakt kan også skje via
Investortjenester. Referansenummeret må i så fall oppgis ved tildeling av fullmakt. Fullmakten må være
DnB Bank Verdipapirservice i hende innen 13. mai 2018 kl. 16.00.

Oslo, 4. mai 2018
for styret i Prime Office Germany AS
Carl A. Johansen
styrets leder
(sign.)

Referansenr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling i PRIME OFFICE GERMANY
AS avholdes 14.05.2018 kl 10:00 i Haakon VIIs gt 9, Oslo
(KS Agenda møtesenter)

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak,
oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

__________________________________________________
Navn på person som representerer foretaket
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Møteseddel
Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 14.05.2018 og avgi stemme for:

I alt for

antall egne aksjer
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
aksjer

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 13.05.2018 kl. 16:00.
Påmelding foretas elektronisk via Investortjenester.
Alternativt: e-post: genf@dnb.no Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.
________________________________________________________________________________________________________
Sted
Dato
Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

Fullmakt uten stemmeinstruks Ordinær generalforsamling i PRIME OFFICE GERMANY AS
Referansenr.:

Pinkode:

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende
fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.
Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 13.05.2018 kl. 16.00.
Elektronisk innsendelse av fullmakt via Investortjenester. Alternativt: e-post: genf@dnb.no. Postadresse: DNB Bank ASA,
Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.
Undertegnede: __________________________________
gir herved (sett kryss):
o

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

o

__________________________________
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i PRIME OFFICE GERMANY AS’ ordinære generalforsamling 14.05.2018 for mine/våre aksjer.
_______________________________________________________________________________________________________
Sted
Dato
Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)
Angående møte- og stemmerett vises det til aksjeloven, 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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