
PROTOKOLL 
FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I BANESERVICE AS 
 

 
 
Den 12. januar kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Baneservice AS. 
Møtet ble gjennomført elektronisk jf. Aksjeloven §5-7 (på Microsoft Teams). 
 
Styreleder Dagfinn Neteland åpnet møtet og foretok fortegnelse over møtende aksjonærer. 
 
Til stede var: 
Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet var representert ved avdelingsdirektør 
Thorunn-Kathrine Bakke som representerer samtlige aksjer i selskapet. Samtlige aksjer og 
100 % av stemmene i selskapet var således representert. 
 
Videre møtte: 
Fra Nærings- og fiskeridepartementet:  
Spesialrådgiver Bjørn Erik Lippestad 
Seniorrådgiver Lene Aaseby Bergersen 
 
Fra styret og Baneservice AS: 
Styrets leder Dagfinn Neteland 
 
Administrerende direktør Kjersti Kanne 
CFO Morten Frogner 
Direktør økonomi Rigmor Gangsø 

 
Riksrevisjonen: 
Seniorrådgiver Turid Mette Nilsen 
 
Følgende saker forelå til behandling: 
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1. Åpning av generalforsamlingen og valg av møteleder. 

Generalforsamlingen valgte styreleder Dagfinn Neteland til møteleder. 
 

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent, og møteleder erklærte generalforsamlingen for 
lovlig satt. 

 

3. Endring av selskapets vedtekter § 2 
 

Med bakgrunn i at selskapets hovedkontor flyttes fra Bærum kommune til Oslo kommune i 
januar 2022 ble det besluttet å endre selskapets vedtekter punkt 2:  
 
Fra: "Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune" 
 
Til: "Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune." 

 
Reviderte vedtekter er lagt ved protokollen.   

 
 

12. januar 2022 
 
 
 
 
 

 ______________________________ ______________________________ 
 Dagfinn Neteland Thorunn Katrine Bakke  

https://sign.visma.net/nb/document-check/1a5e8ee5-1e6a-45f4-a927-a5c7926dd0ef

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Fastsatt:  19.12.2003 

Sist endret:  12.01.2022 

 
 

VEDTEKTER 

FOR 

BANESERVICE AS 

 

 

 

§ 1 

 

Selskapets firma er Baneservice AS. 

 

§ 2 

 

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. 

 

§ 3 

 

Selskapet har til formål å tilby tjenester og produkter for utvikling, bygging, vedlikehold og drift av 

jernbaneinfrastruktur og annen virksomhet som står i sammenheng med dette, herunder virksomhet på andre 

områder hvor selskapets kompetanse og ressurser kan benyttes. 

 

Virksomheten kan utøves av selskapet selv, av heleide datterselskaper eller gjennom deltakelse i andre 

selskaper eller i samarbeid med andre. 

 

§ 4 

 

Selskapets aksjekapital er NOK 80 000 000 fordelt på 80 000 aksjer à NOK 1 000. Selskapets aksjer skal 

ikke registreres i et verdipapirregister. 

 

 

§ 5 

 

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. 

 

§ 6 

 

Styret tilsetter selskapets daglige leder og fastsetter tilsettingsvilkårene. 

 

§ 7 

 

Ordinær generalforsamling skal holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. På den 

ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: 

 

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 

2. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen. 

 

§ 8 

 

Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen 

godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til 
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ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende 

personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for 

ordinær generalforsamling fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan 

”Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel” er fulgt opp i selskapets heleide 

datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinær 

generalforsamling fra og med 2023. 
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