
Til medlemmer i Losby Golfklubb og 

aksjonærer i Losby Golfpark AS 
INNKALLING TIL

ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Org. nr.. 983 624 723

DATO: 13. FEBRUAR 2018 KL. 18.00

STED: Losby Gods

Saker til behandling er omtalt i Losby Golfklubb’s lover § 15.

Etterfulgt av

GENERALFORSAMLING I LOSBY GOLFPARK AS

Org. nr. 977 370 337

DATO: 13. FEBRUAR 2018

STED: Losby Gods

Saker til behandling er omtalt i Losby Golfpark’s vedtekter § 11.

På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. 

Aksjonær kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.
(vedlagte fullmaktsskjema må benyttes)

I henhold til Losby Golfklubb’s lover må forslag som 

skal behandles på klubbens årsmøte være sendt styret

innen 30. januar 2018. 

I henhold til Losby Golfpark AS’ vedtekter må forslag som

skal behandles på generalforsamlingen være sendt styret 
innen 30. januar 2017.

Sendes til:

Styret for Losby Golfpark AS/Losby Golfklubb

Losbyveien 270, 1475 Finstadjordet

Saksdokumenter til årsmøtet i Losby Golfklubb vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer

senest 6. februar 2018.

Saksdokumenter til generalforsamlingen i Losby Golfpark AS vil bli gjort 

tilgjengelig  for aksjonærer senest 6. februar 2018.

Saksdokumenter kan lastes ned fra www.losby.no eller oversendes pr. post ved 
henvendelse til administrasjonen i Losby Golfklubb/Losby Golfpark AS.



FULLMAKTSKJEMA

GENERALFORSAMLING LOSBY 

GOLFPARK AS

Fullmakt til å møte og avgi stemmer for samtlige av mine/våre aksjer i Losby Golfpark AS på 
ordinær generalforsamling 13. februar 2018. 

(Vennligst merk at fullmakten må signeres og dateres): 

Ved utstedelse av fullmakt på vegne av et selskap må dokumentasjon for at fullmaktsgiver har 
fullmakt fra eller signaturrett for selskapet vedlegges.

Fullmaktsskjema bes returneres til Losby Golfpark AS senest innen 12. februar 2018 kl 16.00, 
enten pr post eller E-post (per@losby.no). 

Alternativt kan fullmaktsskjemaer leveres ved oppmøte til generalforsamlingen.

Antall aksjer:

Navn på fullmektigen:

Adresse fullmektigen:

Sted og dato:

Underskrift av aksjonæren:

Navn aksjonæren med 

blokkbokstaver:


