
Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet i Oppland AS-under avvikling 
c/o Innlandet fylkeskommune 

Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar 
Org.nr. 914 067 944 

 

Innkalling til ordinær generalforsamling og nødvendige vedtak i forbindelse 
med oppløsning/sletting i Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet i 
Oppland AS 
   
Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kompetanse-, universitets- og 
forskningsfondet i Oppland AS. 

  
 Dato:  29. april 2021 
 Tidspunkt: kl 0830-1000 
 Sted:   Digitalt på Teams 
  

Dagsorden/saksliste 
  
Sak 1 Åpning av møtet ved styrets leder og fortegnelse over møtende aksjonærer, enten  

selv eller ved fullmektig. 
 

Sak 2 Valg av møteleder 
             Forslag til vedtak: Som møteleder velges  
Sak 3 Valg av referent og person til å medundertegne protokollen 
             Forslag til vedtak:  ……………       velges til å medundertegne protokollen sammen med 
møteleder 

              …………….velges til referent. 

Sak 4 Godkjennelse av innkalling og saksliste. 
              Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 
Sak 5 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning. Disponering av overskudd/underskudd 
for  
              2020. (Årsregnskap og årsberetning i egne dokument). 

              Forslag til vedtak:  

Generalforsamlingen godkjenner resultatregnskap, balanse og noteopplysninger som 
årsregnskap og årsberetning for Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet i Oppland AS 
for 2020. 

Årsresultatet på kr -1 398 893 dekkes på følgende måte: Kr 1 398 893 føres som udekket tap. 

Sak 6 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 
Forslag til vedtak: Revisjonshonorar dekkes etter regning for 2020 

Sak 7 Fastsettelse av styregodtgjøring 



Forslag til vedtak: I forbindelse med avvikling og oppløsning av selskapet fastsettes 
følgende styregodtgjøring: 
Styreleder: Kr. 40.000,- (I samsvar med aksjeloven har styreleder også fungert som 
daglig leder i forbindelse med avviklingen). 
Styremedlem: Kr. 10.000,- 
 

Sak 8   Anvendelse av overskudd/likvidasjonsutbytte  
             Forslag til vedtak: Overskudd/likvidasjonsutbytte ved oppløsning på totalt 
kr3 071 142 utdeles eierne i henhold til deres eierandel. 
Følgende saker, sakene 9 og 10, foreslås behandlet etter aksjelovens § 5-7, forenklet 
saksbehandling ved skriftlig formidling av saksdokumenter gjennomført innen 1 uke etter 
avholdt ordinær generalforsamling: 

«§ 5-7.Adgang til forenklet generalforsamlingsbehandling 

Dersom ingen aksjeeiere motsetter seg det, kan en sak behandles på generalforsamlingen etter 
reglene i bestemmelsen her. Generalforsamlingen kan holdes uten fysisk møte, herunder ved hjelp av 
elektroniske hjelpemidler. For gjennomføring av forenklet generalforsamling gjelder følgende regler: 

1. Samtlige aksjeeiere skal gis mulighet til å delta i behandlingen av saken på egnet måte. 
2. Styremedlemmene og eventuelt daglig leder og revisor skal gis mulighet til å uttale seg om saken og kan kreve at saken behandles av 

generalforsamlingen i møte. 
3. Styreleder eller den som generalforsamlingen velger til å lede generalforsamlingsbehandlingen, skal sørge for at det føres protokoll, jf. § 5-7 a. 
4. Generalforsamlingen kan holdes uten å følge kravene i §§ 5-8 til 5-16.»  

 
Sak 9   Godkjennelse av revidert sluttoppgjør 
             Forslag til vedtak: Revidert sluttoppgjør godkjennes. 
Sak 10 Melding til foretaksregisteret om endelig oppløsning. 
             Kreditorfristen på 6 uker er ute. Ingen kreditor har meldt krav til selskapet 
             Forslag til vedtak: Generalforsamlingen beslutter at selskapet slettes.  
I samsvar med aksjelovens § 16-10 sendes melding til Foretaksregisteret om endelig 
oppløsning 
 

 

Saksdokumentene er vedlagt.  

  
Styreleder og daglig leder har plikt til å møte i generalforsamlingen, andre styremedlemmer 
har rett til å møte. 
  
For selskapet 

Ola Selvaag (sign.) 

Styreleder/Daglig leder 

  



Kopi: Styrets medlemmer, Ernst & Young v/ Magnus Vågsether 


