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Innkalling til generalforsamling i Tafjord Kraft AS 

Styret ønsker med dette brevet å kalle inn til ordinær generalforsamling i Tafjord Kraft AS, 27 mai 
2020 klokken 14:00 i administrasjonsbygget i Holen. Se vedlagte møtebok for agenda og 
saksdokumentasjon. 

Etter aksjeloven § 5-11b vil det bli tilrettelagt for deltakelse ved hjelp av elektroniske hjelpemiddel. 
Deltakere som står på kopi i denne innkallingen vil få egen invitasjon via Microsoft Teams. Vi ber 
om at andre som ønsker å delta ved hjelp av elektroniske hjelpemiddel gir beskjed innen 25. mai 

2020 til post@tafjord.no for å få tilsendt invitasjon. 

Det er lagt til rette for åpen generalforsamling. Aksjonæravtalens regulering av møterett for en 
representant for hver påbegynt 10 % eierandel har således ingen reell betydning.  

Etter aksjeloven § 5-2 har aksjeeierne rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved 
fullmektig etter eget valg. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Aksjeeiere har 
også rett til å ta med en rådgiver, og kan gi talerett til rådgiveren. En slik møte- og talerett for 

aksjeeiers rådgiver krever ikke forhåndsanmeldelse til selskapet. 

Innkalling til generalforsamling med tilhørende saksdokumenter og protokoll er også tilgjengelig på 
www.tafjord.no. 

Etter generalforsamlingen vil det bli avholdt et uformelt eiermøte. Det vises til egen invitasjon 
utsendt 6. mai 2020. 

 
Med hilsen 

Tafjord Kraft AS 

 
Anne Breiby 
Styreleder 
 
Vedlegg: Møtebok generalforsamling i Tafjord Kraft AS 2020 
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