Til
Ekornes ASA
v/Anne Lindvik
6222 IKORNNES

PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA
Ordinær generalforsamling i Ekornes ASA
Aksjonærer i Ekornes ASA har rett til å delta på selskapets generalforsamlinger, og har én stemme per aksje. For ytterligere
detaljer knyttet til aksjonærers rett til deltakelse og stemmegivning, vennligst se innkallingsdokumentet samt allmennaksjeloven, særlig kapittel 5. Totalt antall aksjer i Ekornes ASA er 36 826 753 aksjer.
Aksjonærer som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen, den 12. mai 2014, bes vennligst om å fylle ut, signere
og sende inn dette påmeldings- og fullmaktsskjemaet. Påmeldingsskjemaet/fullmaktsskjemaet sendes inn slik at det er
selskapet i hende senest fem dager før generalforsamlingen. Signert skjema sendes til selskapets kontor, v/Anne Lindvik,
per post til: Ekornes ASA, Industrivegen 1, NO 6222 Ikornnes, eller per telefaks til: +47 70255360, eller per e-mail til:
anne.lindvik@ekornes.no. Dersom aksjonæren er et selskap, vennligst inkluder dokumentasjon som viser at vedkommende
som møter har rett til å møte, handle og stemme på vegne av selskapet.
Dersom en aksjonær ikke selv har anledning til å delta, kan fullmakt gis. Vedlagte fullmaktsskjema kan, om ønskelig, benyttes.

PÅMELDINGSSKJEMA
På den ordinære generalforsamlingen i Ekornes ASA, den 12. mai 2014, vil følgende person møte:
Navn:
Adresse:

Han/hun vil møte og stemme for
egne aksjer
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt (hvis relevant)
Totalt

aksjer

Underskrift
Navn med blokkbokstaver
Dersom aksjonæren er et selskap, vennligst legg ved firmaattest.

FULLMAKTSSKJEMA
Dersom du ikke selv har anledning til å møte på den ordinære generalforsamlingen, den 12. mai 2014, kan du la deg
representere ved fullmektig. Dette fullmaktsskjemaet kan i tilfelle benyttes. Skjemaet må sendes til selskapets kontor
slik det fremgår på forsiden.
Undertegnede aksjonær i Ekornes ASA gir herved fullmakt til (vennligst kryss av):
Styrets leder, eller den han utpeker
Navn på fullmaktshaver (vennligst benytt blokkbokstaver)
om å møte og stemme for mine/våre aksjer på den ordinære generalforsamlingen i selskapet, den 12. mai 2014.
Dersom fullmaktsskjemaet inngis uten at fullmaktshaverens navn fremgår, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder
eller den han utpeker.
Dersom aksjonæren har gitt fullmakt til styrets leder, skal stemmeinstruksen nedenfor fylles ut og sendes til selskapet.
Styrets leder vil i samsvar med dette sørge for at stemmegivning utføres i henhold til instruksen. Fullmakt til styrets leder
som ikke inneholder stemmeinstruksjoner vil bli ansett for å inneholde instruks om å stemme for styrets anbefaling.

Underskrift
Navn med blokkbokstaver
Kun ved avgivelse av fullmakt.
Dersom aksjonæren er et selskap, vennligst legg ved firmaattest.

Stemmeinstruks
(Vennligst kryss av i feltet “for”, “mot” eller “avstå”.)
Sak nr.

Beslutning

Foreslått av

2.

Valg av møteleder og minst én person til å signere
protokollen sammen med møteleder

Styret

For

3.

Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Styret

For

4.

Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2013,
herunder disponering av årsresultat og utdeling av utbytte

Styret

For

5.

Styrets erklæring om vederlag til ledere

Styret

For

6.

Godkjennelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og
medlemmer av valgkomiteen

Valgkomiteen

For

7.

Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Styret

For

8.

Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen

Mot

Avstå

Styrets anbefaling

Stian Ekornes

For

Jarle Roth

For

Lars Røiri
Valg av styreleder og nestleder

For
Valgkomiteen

Kjersti Kleven, styreleder

For

Jarle Roth, nestleder
9.

For

Valg av medlemmer til valgkomiteen

For
Valgkomiteen

Olav Arne Fiskerstrand
Valg av leder for valgkomiteen

For
Valgkomiteen

Hege Sjo, leder

For

10

Vedtektsendring - valgkomité

Styret

For

11

Endring av instruks for valgkomiteen

Styret

For

