
 
 
 
 
BØRSMELDING 
 
19. MARS 2009 
 
GC RIEBER SHIPPING – ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
 
Ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA (”Selskapet”) avholdes 
onsdag den 1. april 2009 kl. 14:00 i Solheimsgaten 15, Bergen (Beddingen) 2 
etg. 
 
Til behandling foreligger: 
1 Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse 

over møtende aksjonærer 
2 Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne protokollen sammen 

med møteleder 
3 Godkjenne innkalling og dagsorden   
4 Godkjenne Selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 

01.01.2008 - 31.12.2008  
5 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 

ledende ansatte og generalforsamlingens rådgivende avstemming 
6 Fastsettelse av styrets honorar  
7 Godkjenne revisors honorar 
8 Bestemme anvendelse av overskudd samt utdeling av utbytte   
9 Forslag om fullmakt til erverv av egne aksjer 
10 Valg av styre  
 
Fullstendig innkallelse er sammen med Selskapets årsrapport for 2008 tilsendt 
aksjonærene. Den er også tilgjengelig på Selskapets webside www.gcrieber-
shipping.no. De aksjonærer som ønsker å delta på den ordinære 
generalforsamling, selv eller ved fullmakt, bes benytte tilsendte svarkupong. 
Denne må være Selskapet i hende pr. post eller fax 55 60 68 05, senest 31. 
mars 2009. 
 
 
For videre informasjon, vennligst kontakt: 
CFO Hans Petter Klohs, tlf. 55 60 68 24, eller 90 75 05 26  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Om GC Rieber Shipping:  
GC Rieber Shipping’s virksomhet innen offshore/shipping omfatter eierskap i 
spesialskip,  høykvalitet maritim drift, prosjektutvikling og industriell porteføljestyring 
innen segmentene offshore subsea, isgående forskning/forsyning og marin seismikk. 
Selskapet har en unik kompetanse på offshore operasjoner i værharde omgivelser 
samt design, utvikling og maritim drift av seismikkskip. Gjennom strategiske 
verdikjedeinvesteringer besitter selskapet betydelig kunnskap og erfaring innen 
offshore subsea og marin seismikk.  
 
GC Rieber Shipping eier og opererer for tiden seks avanserte, flerfunksjonelle 
spesialskip for definerte markeder innen offshore subsea, isgående forskning/forsyning 
og seismikk. GC Rieber Shipping har videre kontrahert fire nye offshore skip for 
levering i 2009/2010. Selskapets strategiske verdikjedeinvesteringer omfatter subsea 
kontraktøren Technocean (58 % eierandel), seismikkselskapet Hexio (60 % eierandel) 
og det geotekniske selskapet Bluestone Offshore (40 % eierandel). Selskapet har også 
det maritime driftsansvaret for ti seismikkskip eid av PGS, CGGVeritas og Fugro samt 
prosjektledelse og byggetilsyn for fire avanserte seismiske nybygg for PGS.  
 
Selskapet har forretnings- og hovedkontor i Bergen med egne driftsselskap i 
Sevenoaks (England), Singapore og Yuzhno-Sakhalinsk (Russland) som gir en global 
tilstedeværelse. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere 
informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcrieber-shipping.no 


