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WESTERN BULK CHARTERING AS 
 

Protokoll fra ordinær generalforsamling 

 
Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Western Bulk Chartering AS, org. nr. 892 
873 232, ("Selskapet") den 16. april 2021 i Selskapets lokaler i Henrik Ibsens gate 100 i 
Oslo. 

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen. 

Tilstede var også representanter fra Selskapet. Tilstede over telefon var styreleder og 
representant for Kistefos. 

Møtet ble åpnet av Bengt A. Rem. 

Dagsorden: 

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen  

Bengt A. Rem ble valgt som møteleder og Kenneth Thu ble valgt til å 
medundertegne protokollen sammen med møteleder. 

Vedtaket ble truffet enstemmig. 

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden 

Innkallingen og dagsorden ble godkjent. 

Vedtaket ble truffet enstemmig. 

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Western Bulk 
Chartering AS og konsernet for 2020, herunder disponering av årets 
resultat 

Årsregnskapet og styrets beretning for 2020 ble godkjent, herunder styrets forslag 
til disponering av årets resultat. Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

(i) Årsregnskapet og årsberetningen for 2020 godkjennes. 
 

Vedtaket ble truffet enstemmig. 

4. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

(i) Revisors godtgjørelse for 2020, etter regning, godkjennes. 

 
Vedtaket ble truffet enstemmig. 

***** 

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet avsluttet. 

 

 
                       

________________________ ________________________ 

 

Bengt A. Rem (Apr 16, 2021 13:33 GMT+2)
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