
 
 

  

Til selskapets aksjonærer 
 
 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
GSGroup AS 

 
Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GSGroup AS, onsdag den 18. juni 2019, kl. 
13.30. Møtet avholdes i selskapets lokaler, Nordre Kullerød 5B i Sandefjord. Det blir en enkel 
bevertning, så vi ønsker påmelding innen 14. juni 2019.  
 
Påmelding gjøres til: 
E-post: morten.davidsen@gsgroup.no  
Telefon: 33 48 28 04  
 
Årsregnskapet 2018 er tilgjengelig for nedlastning på https://gsgroup.no/aarsrapport-2018/ 
 
Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder. 
 
Saker til behandling: 
 
 
1. Valg av møteleder 
 
2. Valg av person til å medundertegne protokollen 
 
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
 
4. Fastsettelse av selskapets årsoppgjør pr. 31.12.18 og for konsernet 

- Resultatregnskap og balanse 
- Styrets årsberetning 
- Konsernregnskapet 
- Revisors beretning 
- Behandling av resultat 
 

5. Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2018 
 
6. Honorar til styret 

 
7. Valg av styre 

 
8. Eventuelt 

 
 
 
 

Sandefjord, 29. mai 2019 
 

Styret i GSGroup AS 



 
 

  

Vedlegg 
 
Vedrørende Sak 6 Honorar til styret 
Det innstilles på et styrehonorar til Jørgen Solberg på 60 000 NOK for det siste året. Størrelsen på 
honoraret er i tråd med det som er blitt utbetalt til styremedlemmer de siste årene. For 
styremedlemmene Roy Furulund og Fritz Rieber innstilles det ikke på utbetaling av styrehonorar. 
 
Vedrørende Sak 7 Valg av styre 
Ansatte i GSGroup ønsket etter aksjelovens § 6-4 å velge inn ansattrepresentant i styret. Valget ble 
gjennomført i desember 2018, og Hans Skjerpen ble valgt som fast styremedlem av de ansatte. Tommy 
Strand ble valgt som personlig varamedlem. 
 
Styrets medlemmer ble valgt for 1 år på generalforsamlingen i 2018. Dette innebærer valg av nytt 
styre på generalforsamlingen. 
 
Etter samtaler mellom de største aksjonærene foreslås følgende valgt: 
Fritz Rieber, styrets leder 
Roy W. Furuheim, styremedlem 
Henning Hansen, styremedlem 
 
Henning Hansen har lang og bred erfaring fra styreverv i software industrien og ulike konsulent-
selskaper. Henning har videre arbeidet med forretningsutvikling, CRM, strategi og strategisk 
partnerskap nasjonalt og internasjonalt. 
 
Styret foreslår at nytt styre velges for 1 år.  

 


