
Blue Bay Club AS

Innkallingt i l ordinar generalforsamling i Blue Bay Club AS

Det innkalles med dette til ordinaer generalforsamling onsdag 12.august 2020 kl. 14.00.
Sted; Anker Hotel, Storgaten 55, 0182 Oslo. Dokumenter til generalforsamlingen er utlagt
pa selskapets hjemmeside www.bluebayc|ub,no
Seunder; Dokumenter/GeneraIforsamlinger/Generalforsamling 2020.
Aksjonaerer som onsker a delta pa generalforsamlingen m5 sende vedlagte m¢teseddel til
selskapet v/kontof¢rer Nordea Bank Abp, filial Norge, Issuer Services, Postboks 1166
Sentrum, 0107 Oslo eller pr e-post: nis@nordea.com.
Aksjonaerer som ikke har anledning til selv 5 mote, kan m¢te med fullmektig. Skjema for
tildeling av fullmakt er vedlagt denne innkalling. Fullmakt sendes en av de ovennevnte
adresser.
Melteseddel/fullmakt m5vaere selskapet i hende senest mandag 10. august 2020 kl. 10.00.
Pga. Covid 19situasjonen, vil kun forhéndspameldte aksjonaerer kunne delta pa
generalforsamlingen.

Sakliste
1. Apning av generalforsamlingen ved styrets Ieder

2. Fremleggelse av fortegnelse av motende aksjonaerer 0g fullmektiger

3. Valg av m¢teleder 03 person til 5 medundertegne protokollen

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

5. Godkjenning av arsregnskap 0g arsberetning for 2019

6. Fastsetting av honorar til styret

7. Valg av styre

8. Forslagom aksjespleis

9. Forslag om styrefullmakt til 5 forh¢ye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer

10. Forslagom styrefullmakt til erverv avegne aksjer

For 5 fa en enna bedre kommunikasjon med aksjonaerene, henstiller styret til de
aksjonaerene som enné ikke har Iagt inn egen mailadresse pa VPS om 5 gj¢re dette snarest.
Styret ber ogsa om at det svares JApa sporsmélet om en godtar elektronisk kommunikasjon

Oslo 22.07.2020

ErlingSyvertsen
Styrets Ieder



VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDIN/ER GENERALFORSAMLING 14.08.2020

SAK 5 - GODKJENNING AV ARSREGNSKAP 0G ARSBERETNING

Styrets forslag til arsregnskap 0g arsberetning for 2019 ligger tilgjengelig pé selskapets
hjemmeside; www.bluebayclub.no

SAK 6 - FASTSE'ITING AV HONORAR TIL STYRET

Styrehonorar foreslas pa Iinje med tidligere ar, dvs at styremedlemmer godtgj¢res med et
grunnbeldp pa 15.000 kroner 0g styreleder med et grunnbel¢p pa 30.000 kroner. I tillegg
betales 3.000 kroner pr. styremwte.
Det innstiIIes pa dette grunnlag pé at generalforsamlingen fastsetter styrehonorar til
styreleder til 45.000 og styremedlem 30.000 kroner.

SAK 7 ‐ VALG AV STYRE

Styret har siste ér bestétt av ErlingSyvertsen (leder), Harald Kaldestad og Tom Granlund.
AIIe styremedlemmene har sagt seg villig til gienvalg for 1 ér.
Det innstiIIes pa at samtlige styremedlemmer gjenvelges.

SAK 8 ‐ FORSLAG OM AKSJESPLEIS

1. Bakgrunn
Styret har vaert i samtaler med flere grupperinger om temaet samarbeid eller fusjon. Vi ser
da at det er upraktisk med det store antallet aksjer 0g Iav palydende vi har i BBC.
2. Forslagtil aksjespleis
Selskapet har i dag en aksjekapital pa 2.094.38O kroner fordelt pa 104.719.500 aksjer, hver
med pélydende 0,02 kroner.
Styrets forslag er at det gjennomf¢res en aksjespleis der 100gamle aksjer gjdres om til 1 ny
aksje med palydende 2,0 kroner. Selskapets aksjekapital forblir uendret, mens antall aksjer
blir redusert til 1.047.195.

Pabasis av Styrets redegjwrelse forslér Styret at generalforsamlingen fatter f¢|gende vedtak;
1. Det gjennomf¢res en aksjespleis ved at 100gamle aksjer, hver med pélydende 2 fire , gj¢res

om til 1 ny aksje med pélydende 2 kroner. Som en falge av dette reduseres antall utestéende

aksjer fra 104.719.500 aksjer til 1.047.195 nye aksjer hver pélydende 2 kroner. Aksjekapitalen

forblir uendret pa2094380 kroner.

2. Styret gis fullmakt til 5 foreta de vedtektsendringer som aksjespleisen gj¢r pékrevd.

SAK 9 ‐ FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL A FORH¢YE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV
NYE AKSJER

Black Sea Club AS(BSC) er et selskap med samme formal som oss, nemlig 5 eie aksjer i det
Bulgarske selskapet Blue Bay Club AD (BBC AD). Styret har f¢rt samtaler med BSC om
hvordan driften av selskapene kan forenkles 0g har konkludert med at det mest



hensiktsmessige er at BBC overtar alle aksjer i BSC 0g deretter gjennomfdrer en mor/datter
fusjon.
Aksjekj¢pet gjennomfdres etter reglene i aksjelovens kapittel 10, Forh¢yelse av aksjekapital,
avsnitt lI «Styrefullmakt ved kapitalforh¢yelse ved nytegning». Det forutsetter at
aksjonaerenes fortrinnsrett til tegning av aksjer i hht. Asl §10-4 fravikes.
Kj¢p av samtlige aksjer i BSC gjennomfdres ved at aksjekapitalen i BBC forh¢yes med NOK
505.558 ved utstedelse av 252.779 aksjer hver med pélydende NOK 2,0. Denye aksjene i
BBC benyttes som vederlag til aksjonaerene i BSC for overf¢ringen av samtlige aksjer i BSC til
BBC.
Den péf¢lgende fusjonen mellom BSC og BBC giennomfdres etter reglene i aksjeloven kap 13
ved at samtlige eiendeler, gjeld 0g forpliktelser som tilh¢rer BSC overdras til BBC.

Black Sea HoldingAS(BSH) er et selskap som ble etablert av alIe de norske selskapene som
hadde eierinteresser i BBC AD. | tillegg til BBC og BSC er det 5 mindre aksjonarer som
tilsammen eier 11,5% avaksjene i BSH. BSH pasin side overtok alle aksjer i BBC ADsom var
eiet av de norske aksjonaerene og har administrert de norske interessene i BBC AD.
Nar BBC og BSC fusjonerer, vil det vaere naturlig at selskapet som da sitter pa88,5% av
aksjene ogsé overtar de resterende aksjene i BSH 0g pa den maten rasjonaliserer driften.

Aksjekj¢pet gjennoqusres etter reglene i aksjelovens kapittel 10, Forh¢ye|se av aksjekapital,
avsnitt I| «Styrefullmakt ved kapitalforh¢yelse ved nytegning». Det forutsetter at
aksjonaerenes fortrinnsrett til tegning av aksjer i hht.Asl §10-4 fravikes.
Kj¢p av 11.250 aksjer i BSH gjennomfwes ved at aksjekapitalen i BBC forh¢yes med NOK
80.010 ved utstedelse av 40.005 nye aksjer hver med palydende NOK 2,0. Denye aksjene i
BBC benyttes som vederlag til aksjonaerene i BSH.
Den péfdlgende fusjonen mellom BBC og BSH gjennomf¢res etter reglene i aksjeloven kap 13
ved at samtlige eiendeler, gjeld og forpliktelser som tilhdrer BSH overdras til BBC.
Vederlagsaksjene som utstedes til aksjonaerene i BSH skal ha like rettigheter, herunder rett
til utbytte, som ¢vrige aksjer i BBC fra fusjonsdato.

Fastsettelseav vederlaget
Ved fastsettelse avvederlaget til aksjonarene i BSC 0g BSH har man lagt til grunn det
relative bytteforholdet mellom BBC 03 BSC/BSH.Arsregnskapene pr 31.12.2019 er lagt til
grunn
Vederlaget bygger pa forholdet mellom verdiene i BBCf¢r fusjonen og tilf¢rte verdier fra
BSC/BSH ved fusjonen. i den forbindelse er det Iagtvekt pa bokf¢rt verdien av tomten som
BBC AD eier i Bulgaria og tilgodehavender som de 2 selskaper har m o r BBC AD. Verdien av
tomten i Bulgaria er satt til EUR 2.500.000. Ved omregning er det benyttet en kurs pa 10,50
NOK/EUR

Den benyttede fremgangsméten for fastsettelse av vederlaget tiI aksjeeierne i BSH er etter
styrets oppfatning rimelig 0g saklig begrunnet.

De2 siste arsregnskapene for BSC og BSH er tilgengelig pa selskapets hjemmeside;
www.bluebayclub.no



Pabasis av vedlagte redegjorelser fra styret vedrorende kjop av samtlige aksjer i Black Sea
Club ASog Black Sea HoldingAS, foreslar styret overfor generalforsamlingen at det fattes
f¢Igende vedtak.

1. Styret gis fullmakt til 5 utstede inntil 300.000 nye aksjer, hver palydende 2 kroner. Samlet
palydende for nye aksjer under fullmakten er derfor 600.000 kroner.

2. Fullmakten skal gjelde for 12 maneder fra generalforsamlingens vedtak.
Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning avaksjer etter aksjelovens §10.4 fravikes.

4. Fullmakten omfatter adgang til 5 gjore opp for aksjer i Black Sea Club ASog Black Sea Holding
ASmed aksjer i Blue Bay Club AS.

5. Styret gis fullmakt til 5 foreta de vedtektsendringer som kapitalforhoyelsen gjor pékrevd.

SAK 10 ‐ FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

1. Bakgrunn
Selskapet har pr. dato 258 aksjonaerer. 125 av disse aksjonarene har under 70.000 gamle
aksjer (700 nye aksjer) 0g har ikke deltatt i selskapets aksjekapitalutvidelser. Disse har derfor
fétt sine eierandeler vesentlig utvannet. 96 av disse aksjonaerene gikk inn i selskapet ved
oppstart og betalte 10 kroner pr. aksje 0g tegnet 45.000 aksjer, tilsvarende en investering pa
450.000 kroner. Ut fra siste emisjonskurs pa 2 ore, representerer aksjene for en slik
aksjonaer en verdi pa 900 kroner. Det vil vaere gunstig for aksjonaerer i denne situasjonen 5
realisere tapet de har hatt pa investeringen sin i BBC og derved oppné skattefradrag for
tapet. Samtidig er det slik at en reduksjon avantallet aksjonarer vil redusere selskapets
utgifter til administrasjon.
3. Mélgruppe for tilbakekjop avaksjer
Fullmakten skal kun benyttes til 5 kjizipe tilbake sma poster pa inntil 700 aksjer som er eiet av
aksjonaerer som har vaert med fra oppstarten av selskapet.
4. Maksimumspris og maksimalt antall aksjer som styret kan kjope tilbake
Pris som kan betales pr. aksje skal minimum vaere 1krone maksimalt 2 kroner pr ny aksje
(etter gjennomf¢ring avaksjespleis). Maksimalt antall aksjer som styret kan kj¢pe tilbake
etter denne fullmakt er 57.000 nye aksjer. Maksimalt pélydende verdi for ervervete aksjer
etter denne fullmakt vil da utgjore 114.000. Dette utgjor 5,44% av selskapets aksjekapital.

Pabasis av styrets redegjorelse forslar styret at generalforsamlingen fatter folgende vedtak i
henhold til aksjelovens § 9-4;

1. Styret gis fullmakt til 5 erverve inntil 57.000 egne aksjer med et samlet pélydende pé

maksimalt 114.000 kroner.

2. Det Iaveste bel¢p som kan betales pr aksje er 1 krone, h¢yeste bel¢p 2 kroner.

3. Fullmakten skal gjelde for 12 maneder fra vedtak i generalforsamlingen

4. Fullmakten skal benyttes til 5 redusere antall sméaksjonarer i trad med styrets redegjorelse

til generalforsamlingen.



Blue Bay Club AS

Fullmakt/M¢teseddel

Undertegnede selskap/person som eier aksjer i Blue Bay Club AS

(Dersom intet antall aksjer er oppgitt, eller antall awiker fra det som er registrert i VPS, ansees
fullmakten/pémeldingen é gjelde det antall aksjer som er registrert i VPS pr. dato for
generalforsamlingen)

Alternativ 1: leg/vi ¢nsker selv a mate pégeneralforsamlingen

leg/vi kan ikke m¢te selv pageneralforsamlingen og utnevner herved fullmektig som avkrysset
nedenfor til 5 representere og stemme pa mine/vére vegne pa generalforsamlingen 12. august 2020

Alternativ 2: leg/vi utnevner herved styreleder til 5 representere meg

Alternativ 3: Jeg/vi utnevner herved til 5 representere meg

Dersom det ikke er krysset avfor noen avalternativene ovenfor, viI fullmakten bli gitt tiI styrets
leder.

Fullmakten/m¢tesedde|en mavaere selskapet v/kontofarer Nordea Bank Apb, filial Norge, Issuer
Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller pr. e-post: nis@nordea.com l hende innen 10.
august 2020 kl. 10.00 i utfylt stand.

Dato. /_ -2020 Sted,
Underskrift avaksjonaar

Gjenta med blokkbokstaver


