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  Agenda 
 

 1. Orientering fra selskapet v/ daglig leder               

2. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 

3. Fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger 

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

5. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden 

6. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 
Emerging Europe Land Development AS for 2016, herunder 
disponering av årets resultat 

7. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor 

8. Fastsettelse av honorar til styret 

9. Fastsettelse av honorar til valgkomiteen 
 



  En kort makroøkonomisk status for Kroatia  
 

 

• Etter et tilbakeslag I 2015 har Kroatisk BNP økt  
med 2,9% i 2016 – den høyeste vekstraten siden 2007. 

• Innhentingen i økonomien er god, og ser ut til å fortsette. 
Hoveddriverne er økt privat konsum og en voksende investeringstakt.  

• Økt konsum skyldes omlegging i skattesystemet og økt optimisme 
blant konsumentene. 

• Arbeidsløsheten er fremdeles høy, 13,3 % i 2016, men er på vei ned. 
Den ventes å være under 10 % ved utgangen av 2018. 
 

Kroatia sliter fremdeles, men vi ser lys i tunellen. Det kan derfor være 
realistisk å forvente muligheter for realisasjon av eiendommer i 2020  
og utover. 



  Spørsmål fra aksjonær Tom Grønlie  
 

 

  
• Takster og verdier, redegjørelse hvordan dette er fremkommet og 

hva dere personlig vil garantere for at dere kan få solgt dette for 
innen kort tid». 

  
• Lån omtalt som «kassakreditt»: Hvor stor mener styret at denne 

kan være sett opp mot eksisterende lån og EK dere har satt før det 
gir ansvar da det ikke minst ikke er i lånebetingelsene mot 
obligasjonslånene». 

  
• Leietagersituasjonen Lumini, hvem har flyttet ut, stengt ned og gått 

konkurs med antall m2 og fit-out kost benyttet?  Hvilke nye er 
kommet til som har erstattet og fit-out kost og hva står ledig»? 
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KUPINEC  infrastructure map 
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 7. Godkjennelse av honorar til 
Selskapets revisor 

 
• Det foreslås at revisor honoreres etter regning 
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8. Fastsettelse av honorar til styret 
 

• Valkomiteen tilrår at styremedlemmene blir 
honorert med NOK 150000,- og 
styreformannen med NOK 250000,- til saman 
NOK 700000-. 

• Vi foreslår at ein legg opp ein reduksjon i 
honorarsatsane for neste periode 
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9. Fastsettelse av honorar til 
valgkomiteen 

 
• Valkomiteen tilrår at medlemmene blir 

honorert med NOK 12000 og formannen med 
NOK 16000, til saman NOK 40000. 


