PROTOKOLL FRA
ORDINJER GENERALFORSAMLING
I
ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS
Den 16. juni 2021 kl. 14:00 ble det avholdt ordincer generalforsamling i Argentum Fondsinvesteringer
as, org. nr. 983 790 739, i selskapets lokaler i Kronprinsesse Marthas Plass 1, Oslo.
Styreleder Jon Hindar apnet m0tet og foretok fortegnelse av m0tende aksjoncerer.
Tilstede var staten ved Ncerings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirekt0r
Morten Str0mgren som representerte samtlige aksjer i selskapet. Samtlige av aksjene og 100 pst. av
stemmene i selskapet var dermed representert.
I tillegg m0tte:
fra styret:
fra administrasjonen:
fra Riksrevisjonen:
fra NFD:

Jon Hindar, styrets leder
Kjell Martin Grimeland
Joachim H0egh-Krohn, daglig leder
Harald-lngve Flagtvedt, finansdirekt0r
Amund Ryen
Jannicke Rustad-Nilssen

Til behandling forela f01gende saker:
1.

Valg av m0teleder
Styrets leder Jon Hindar ble valgt til a lede m0tet.

2.

Godkjennelse av innkallingen og dagsorden
lnnkallingen og dagsordenen ble godkjent, og m0telederen erklcerte generalforsamlingen lovlig
satt.

3.

Valg av representant til a undertegne protokollen sammen med m0telederen
Morten Str0mgren ble valgt til a undertegne protokollen sammen med m0telederen.

4.

Godkjennelse av arsregnskap og arsberetning, herunder utdeling av utbytte
Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til arsregnskap og arsberetning med revisors beretning.
Arsregnskapet og arsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen. Generalforsamlingen
besluttet a anvende arets resultat i samsvar med styrets forslag, og utdele utbytte for 2020 pa
200 mill. kroner, for innbetaling til Ncerings- og fiskeridepartementet innen 16. august 2021.

5.

Godkjennelse av godtgj0relse til selskapets revisor for lovpalagt revisjon
Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgj0relse pa 232 000
kroner for revisjon av selskapet for regnskapsaret 2020.

6.

Behandling av styrets erklcering om fastsettelse av 10nn og annen godtgj0relse til ledende
ansatte
I henhold til selskapets vedtekter § 8 ska I styret arlig utarbeide en erklcering om fastsettelse av
l0nn og annen godtgj0relse til ledende ansatte. Erklceringen ska I ha innhold som angitt i den
tidligere allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles pa tilsvarende vis pa selskapets
ordincere generalforsamling.
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