




Fra og med perioden april 2019 til april 2020 vi! aksjoncervalgte til styret ha plikt 
ti! a lg0pe aksjer i selskapet tilsvarende 20% av brutto styrehonorar hvert ar i 
henhold ti! de retningslinjer somfastlegges av administrasjonen. En slik 
investeringsplikt vi! opph0re fra og med det tidspunktet et aksjoncervalgt 
styremedlem oppnar et aksjeinnhav tilsvarende ett ars brutto styrehonorar, og 
disse vi! kunne selge overskytende aksjeinnehav i henhold ti! retningslinjer 
fastsatt av administrasjonen. 

For interne styremedlemmer fores/as at godtgj0relsen ligger fast pa 
NOK 231 000for bade april 2018 ti! april 2019, og april 2019 til april 2020. 

I till egg utbetales for perioden april 2018 ti! april 2019 en godtgj0relse pa NOK 
50 000 (NOK 49 000) per ar for lederne av, og NOK 35 000 (NOK 34 000) per ar 
for aksjeeiervalgte deltagere i kompensasjons-, revisjons- og 
samfimnsansvarsutvalget. For perioden april 2019 ti! april 2020 utbetales en 
godtgj0relse pa NOK 51 400 (NOK 50 000) for lederne av, og NOK 36 000 (NOK 
35 000) for aksjoncervalgte deltagere i kompensasjons-, revisjons- og 
samfimnsansvarsutvalget». 

Vedtaket ble gj01i mot 398 sternrner, jfr. vedlagt protokoll. 

11. Fastsettelse av honorar til nominasjonsutvalget

I henhold til nominasjonsutvalgets forslag traff generalforsamlingen folgende vedtak: 

«For perioden april 2018 ti! april 2019 utbetales en godtgj0relse pa NOK 70 000 
(NOK 68 000) per ar for lederen av, og NOK 45 200 (NOK 44 000) for medlemmer 
av, nominasjonsutvalget. 

For perioden april 2019 ti! april 2020 utbetales godtgj0relse kun ti! medlemmer av 
utvalget som ikke er ansatt hos, eller representerer investorer som er aksjoncerer i 
selskapet. For uavhengige medlemmer av nominasjonsutvalget vi! godtgj0relsen 
vcere NOK 90 000 (NOK 70 000) per ar for leder, og NOK 60 000 (NOK 45 200) 
for medlemmer. » 

Vedtaket ble gjort mot 48.491 stemmer jfr. vedlagt protokoll. 

12. Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret

Generalforsamlingen valgte folgende personer som styremedlemmer for perioden 7. 
mai 2019 og frem til ordinrer generalforsamling 2020: 

Leder: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 

Jan Svensson (gjenvalg) 
Pierre Couderc (gjenvalg) 
Bodil Sonesson (gjenvalg) 
Bj0m Matre (ny) 
Hege Skryseth (ny) 

Vedtaket ble gj01i mot 1.037.065 stemmer jfr. vedlagte protokoll. 

3/4 



















"For the period April 2018 to April 2019, the chair and members of the 

nomination committee will receive NOK 70 000 (NOK 68 000) and NOK 45 200 

(NOK 44 000) respectively. 

For the period April 2019 to April 2020, there will be no compensation for 

committee members that are employed by or are representatives of investors that 

are shareholders of the company. The annual remuneration for independent 

members of the nomination committee ·will be NOK 90 000 (NOK 70 000) for the 

chair person and NOK 60 000 (NOK 45 200) for members. "

The decision was approved against 48,491 votes, cf. attached protocol. 

12. Election of shareholder elected members of the Board of Directors

The general meeting elected the following persons as members of the Board of Directors 

for 2018/2019: 

Chairman: 
Board member: 
Board member: 
Board member: 
Board member: 

Jan Svensson (re-election) 
Pierre Couderc (re-election) 
Bodil Sonesson (re-election) 
Bj0rn Matre (new) 
Hege Skryseth (new) 

The decision was approved against 1,037,065 votes, cf. attached protocol. 

13. Election of members of the nomination committee

The general meeting elected the following nomination committee for 2018/2019: 

Chaiiman: 
Member: 
Member: 

Rune Selmar 
Eric Douglas (re-election) 
Hild Kinder (re-election) 

The decision was approved against 48,161 votes, cf. attached protocol. 

14. Approval of remuneration for the auditor

In accordance with the proposal of the Board of Directors, the general meeting passed the 

following resolution: 

"The auditor's fee of NOK 1 235 000 for the audit of the 2018 annual accounts 
ofTomra Systems ASA is approved. "

The decision was approved against 993,959 votes, cf. attached protocol. 
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