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Til aksjonærene i The Containership Company AS 
 
 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i The Containership Company AS onsdag 12. juni 
2019 kl 10.00 i lokalene til Kluge Advokatfirma AS, Bryggegata 6 på Aker Brygge. Registrering vil skje 
fra kl 09.30.   
 
Generalforsamlingen vil bli åpnet av styreleder Tom Furulund. Før åpningen av generalforsamlingen 
vil daglig leder Jakob Tolstrup-Møller gi en redegjørelse for situasjonen i selskapet. Informasjon om 
selskapet legges også ut på http://www.vpff.no/NOTC/NOTC-A-listen, under TCCO.  
 
Følgende saker foreligger til behandling: 

 

 
1. Valg av møteleder samt en person til å medundertegne protokollen 
  
2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 
 
3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2018 

Året ble gjort opp med underskudd, og det er ikke aktuelt å utdele utbytte. 
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig på selskapets internettside 
http://tc-company.no/.  
 

4.  Beslutning om ansvarsfrihet (decharge) for styret i forbindelse med årsregnskap  
og årsberetning 
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter beslutning om å innrømme styremedlemmene 
ansvarsfrihet (decharge) i forbindelse med årsregnskap og årsberetning for 2018 i henhold til 
aksjeloven § 17-5, jf § 17-1, med de begrensninger som følger av aksjeloven § 17-5. 

     
5.        Fastsettelse av godtgjørelse til revisor 

Styret foreslår at revisor RSM Norge AS honoreres etter regning. 
   
6.  Fastsettelse av styrehonorar 

 I tråd med tidligere praksis i selskapet, foreslår styret at styrehonoraret fastsettes 
forskuddsvis. Da det er vanskelig å forutsi omfanget av styrearbeid i den kommende periode, 
foreslås det at styremedlemmene honoreres etter medgått tid, basert på en timepris på NOK 
2 500, dog oppad begrenset til NOK 200 000 for styreleder og NOK 100 000 for hvert 
styremedlem/varamedlem.  

 
7. Valg av nytt styre 

 For å begrense kostnadene i selskapet foreslås det at antall styremedlemmer reduseres. Som 
nytt styre foreslås: 

 
- Jakob Tolstrup-Møller (styreleder) 
- Jan Torlei (varamedlem) 
 

*** 
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Aksjonærer som ønsker å få tilsendt kopi av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt 
de øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, bes ta kontakt 
med Jan Torlei i Millennium Capital AS (forretningsfører), ved epost til jmt@mcap.no. 
 
For å kunne organisere generalforsamlingen på en hensiktsmessig måte, bes aksjonærer som ønsker 
å delta i generalforsamlingen gi påmelding senest kl 12 tirsdag 11. juni 2019 til Jan Torlei ved e-post 
til jmt@mcap.no.  Det vedlagte skjema for påmelding bes benyttet.  
 
Aksjonærer som ikke selv har anledning til å møte, kan møte ved fullmektig, se vedlagte 
fullmaktsblankett. Aksjonærer som ønsker å få opplyst hvor mange aksjer aksjonæren har, bes ta 
kontakt med Jan Torlei, jmt@mcap.no. 
 

*** 
 

Oslo, 29. mai 2019 
 

[sign.] 
____________________________ 

Tom Furulund 
  For styret i The Containership Company AS, 

ihht fullmakt 
 

 
Information in English is available on our website: http://tc-company.no/   
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