
PROTOKOLL FRA 
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 
AS TRUDVANG 

Den 25. oktober 2018 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AS Trudvang i lokalene t i l 
Deichmanns bibliotek på Majorstua i Oslo 

Det møtte 41 aksjonærer herav 6 aksjonærer var representert ved fullmakt og til sammen 23 
aksjer. Til sammen var det møtt frem 147 aksjer av i alt 330 av totale aksjer i selskapet. Det vises 
til vedlagte fremmøteliste. 

Til behandling forelå følgende saker: 

1. Åpning av generalforsamlingen og godkjenning av innkallingen 

1. Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder. Generalforsamlingen ble erklært for lovlig 

satt. Fortegnelse over møtende/deltakende/aksjeeiere representert med fullmakt, samt 

antall aksjer, var talt opp og registrert og følger som vedlegg til denne protokoll. 

2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 

Tore Solberg ble valgt som møteleder. Iren Stenberg Lie og Torkild Brynlund 
ble valgt ti l å undertegne protokollen sammen med møtelederen. 

3. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Generalforsamlingen godkjente enstemmig styrets innkalling og forslag til saksliste. 

4. Til behandling forelå styrets forslag til gjennomføring av rehabilitering av soilrør i 
AS Trudvang 

Styrets forslag til vedtak: 
AS Trudvang iverksetter vedlikehold av soilrørene i form av en «relining» 01.05.2020. 
Kostnadene fordeles mellom selskapet og aksjonærene ihht den enkeltes 
vedlikeholdsansvar gitt gjennom borettslagsloven og selskapets vedtekter og med 
støtte i notat fra advokat Erling Keyser i Brækhus & Dege 

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag om gjennomføring av rehabilitering 
av soilrør i AS Trudvang 



5. Til behandling forelå styrets forslag til finansiering av rehabilitering av soilrør i AS Trudvang 

Styrets forslag til vedtak: 
Styret i AS Trudvang gis, i forbindelse med rehabilitering av solirørene, fullmakt til å på 
vegne av selskapet til å refinansiere selskapet gjeld med en gjeldsøkning på 6 MNOK 
og en nedbetalingstid på 25 år. 

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag om gjennomføring av finansiering av 
rehabilitering av soilrør i AS Trudvang 

Det forelå ingen flere saker ti l behandling og generalforsamlingen ble hevet 

Oslo, 25. oktober 2018 

Iren Stenberg protokollvitne 

i fff v. f / 

Torkild Brynlund protokollvitne 


