INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I ICE GROUP ASA

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING IN ICE GROUP ASA

Styret i ICE Group ASA, org.nr. 915 155 995
(«Selskapet»)
innkaller
herved
til
ekstraordinær generalforsamling i Selskapet,
den 21. mars 2022 kl. 09:00 (CET) i Selskapets
lokaler i Nydalsveien 18B i Oslo. Registrering av
fremmøtte finner sted fra kl. 8:30.

The board of directors of ICE Group ASA,
reg.no. 915 155 995 (the “Company”) hereby
convenes the extraordinary general meeting
in the Company, on 21 March 2022 at 09:00
(CET) in the Company’s offices in Nydalsveien
18B in Oslo, Norway. Registration of
attendance will take place from 8:30 (CET).

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder
eller den styret har utpekt. Møteåpner vil
opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere
og fullmakter.

The general meeting will be opened by the
chairman of the board, or a person appointed
by the board. The opener of the meeting will
make a record of attendance of shareholders
present and proxies.

Følgende saker foreligger til behandling:

The following items are on the agenda:

1

Valg av møteleder og person til å
medundertegne protokollen

1

Election of a chairman of the meeting
and a person to co‐sign the minutes

2

Godkjennelse av innkalling og dagsorden

2

Approval of the notice and agenda

3

Orientering
stilling

Selskapets drift og

3

Update on the Company’s operations
and position

4

Godkjennelse av salg av Ice Group
Scandinavia Holdings AS og andre
eiendeler

4

Approval of sale of Ice Group
Scandinavia Holdings AS and other
assets

5

Vedtektsendringer

5

Amendments of the Articles of
Association

om

***
Selskapets aksjer og stemmerett for aksjene
Det er per datoen for denne innkallingen 201
920 695 aksjer i Selskapet, og hver aksje
representerer én stemme. Selskapet har per
dato for denne innkallingen 96 049 egne aksjer.

The shares of the Company and the right to
vote for shares
As of the date of this notice, there are
201,920,695 shares in the Company, and each
share represents one vote. The Company
holds 96,049 treasury shares as of the date
of this notice.
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Etter Selskapets syn har verken den reelle
aksjeeieren eller forvalteren rett til å stemme
for aksjer som er registrert på forvalterkonto i
Verdipapirsentralen (VPS), jf. allmennaksje‐
loven § 4‐10. Aksjeeiere som har sine aksjer på
en forvalterkonto i VPS, og som ønsker å
stemme for slike aksjer, må etter Selskapets
vurdering overføre aksjene til en VPS‐konto i
eget navn før generalforsamlingen for å kunne
stemme for slike aksjer. Hvis aksjeeieren
godtgjør at det er tatt nødvendige skritt for en
slik overføring og aksjeeieren har reell
aksjeeierinteresse i Selskapet, kan aksjeeieren
etter Selskapets oppfatning stemme for
aksjene, selv om aksjene ennå ikke er registrert
på en separat VPS‐konto.

The Company is of the opinion that neither
the beneficiary shareholder nor the nominee
is entitled to vote for shares registered on a
nominee account in the Norwegian Securities
Depository (VPS), cf. the Norwegian Public
Limited Liability Companies Act section 4‐10.
Shareholders, who hold their shares on a
nominee account in the VPS, and who wish to
vote for such shares must, based on the
Company's assessment, transfer the shares to
a securities account in the VPS held in their
own name prior to the general meeting in
order to vote for such shares at the general
meeting. If the shareholder proves that the
necessary steps for such transfer have been
taken, and the shareholder has a real
shareholder interest in the Company, the
shareholder may in the Company’s opinion
vote for such shares even if the shares have
not yet been registered on a separate VPS‐
account.

Påmelding
til
ekstraordinær
generalforsamling
Aksjeeiere som ønsker å delta på
generalforsamlingen, enten personlig eller ved
fullmektig, bes om å gi beskjed om dette til
Selskapet innen 18. mars 2022 kl. 12:00 (CET).

Registration of attendance to the general
meeting
Shareholders who wish to participate at the
general meeting either in person or by proxy,
are asked to notify the Company of their
attendance no later than 18 March 2022 at
12:00 (CET).

Aksjeeiere kan registrere påmelding elektronisk
via
Selskapets
hjemmeside;
www.icegroup.com,
eller
VPS
Investortjenester. Påmelding kan også
registreres ved å fylle ut og sende inn vedlagte
påmeldings‐ eller fullmaktsskjema, i henhold til
instruksene angitt i skjemaet.

Shareholders can register attendance online
through
the
Company's
website;
www.icegroup.com or VPS Investor Services.
Attendance can also be registered by
completing and submitting the attached
registration or proxy form, in accordance with
the instructions set out in the form.

Elektronisk forhåndsstemming

Voting
by
means
of
electronic
communication prior to the general meeting
Shareholders may cast votes for each matter
on the agenda in advance. Such advance votes
may only be cast electronically, through the
Company’s website; www.icegroup.com, or
VPS Investor Services. Please refer to the
attached forms for further instructions. The
deadline for casting advance votes is 18
March 2022 at 12:00 (CET). The advance votes
can be amended or withdrawn within the
deadline. If the shareholder attends the
general meeting, either personally or by

Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak
på
dagsorden
på
forhånd.
Slike
forhåndsstemmer kan kun foretas elektronisk
via
Selskapets
hjemmeside;
www.icegroup.com,
eller
VPS
Investortjenester. Se vedlagte skjema for
nærmere instruks. Frist for å avgi
forhåndsstemme er 18. mars 2022 kl. 12:00
(CET). Innen utløpet av fristen kan avgitte
forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake.
Dersom en aksjeeier velger å møte på
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generalforsamlingen enten selv eller ved
fullmektig, ansees forhåndsstemmer trukket
tilbake.

proxy, the advance votes are considered
withdrawn.

Aksjeeiernes rettigheter
Aksjeeiere kan ikke kreve at nye saker settes på
dagsordenen, da fristen for å kreve dette er
utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5‐11 andre
setning. Aksjeeiere har rett til å fremsette
forslag til vedtak i de saker som er på
dagsordenen.

The shareholders’ rights
Shareholders cannot require that new
matters are put on the agenda as the deadline
for this has lapsed cf. the Companies Act
section 5‐11 second sentence. Shareholders
have the right to propose resolutions under
the matters to be addressed by the general
meeting.

En aksjeeier kan be om at styremedlemmer og
daglig leder på generalforsamlingen gir
tilgjengelige opplysninger om forhold som kan
innvirke på bedømmelsen av saker som er
forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme
gjelder
opplysninger
om
Selskapets
økonomiske stilling og andre saker som
generalforsamlingen skal behandle, med
mindre de opplysninger som kreves, ikke kan
gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.
Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan
gi talerett til én rådgiver.

A shareholder may request board members
and chief executive officer to provide
available information at the general meeting
on factors that may affect the consideration
of matters submitted to shareholders for
decision. The same applies to information
regarding the Company’s financial condition
and other matters to be addressed at the
general meeting, unless the information
required cannot be disclosed without causing
disproportionate harm to the Company.
Shareholders are entitled to bring advisors
and may grant the right of speech to one
advisor.

Informasjon om generalforsamlingen og
dokumenter som skal behandles av
generalforsamlingen eller inntas i innkallingen
vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets
hjemmeside (www.icegroup.com), herunder
vedlegg til innkallingen og Selskapets
vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som
skal behandles av generalforsamlingen, vil på
forespørsel
sendes
vederlagsfritt
til
aksjeeierne.

Information about the general meeting and
documents to be considered by the general
meeting or incorporated in the notice will be
posted on the Company's website
(www.icegroup.com),
including
the
appendices to this notice and the Company's
articles of association. Documents relating to
matters to be considered by the general
meeting will be sent free of charge to
shareholders upon request.

***
28 February 2022

Ice Group ASA
Styret/Board of Directors
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STYRETS FORSLAG TIL BESLUTNINGER

THE BOARD OF DIRECTORS’ PROPOSED
RESOLUTIONS

Til sak 1 – Valg av møteleder og en person til å
undertegne protokollen

To item 1 – Election of a chairman of the
meeting and a person to co‐sign the minutes

Styret foreslår at Ola Beinnes Fosse velges som
møteleder, og at Martin Westersø velges til å
undertegne protokollen.

The board of directors proposes that Ola Beinnes
Fosse is elected as chairman of the meeting and
that Martin Westersø is elected to co‐sign the
minutes.

Til sak 2 – Godkjennelse av innkalling og
dagsorden

To item 2 – Approval of the notice and agenda

Styret foreslår at generalforsamlingen
godkjenner innkallingen og dagsordenen.

The board of directors proposes that the notice
and the agenda are approved.

Til sak 3 – Orientering om Selskapets drift og
stilling

To item 3 – Update on the Company’s
operations and position

Saken er til orientering.

For information.

Til sak 4 – Godkjennelse av salg av Ice Group
Scandinavia Holdings AS, Phonepartner Norge
Holding AS, Ice Retail Holding AS,
konsernmellomværende og IPR

To item 4 – Approval of sale of Ice Group
Scandinavia Holdings AS, Phonepartner Norge
Holding AS, Ice Retail Holding AS, certain
intercompany balances and IPR

Oversikt

Overview

Det vises til børs‐ og pressemelding den
18. februar 2022 med kunngjøring om en mulig
transaksjon med Lyse AS.

Reference is made to the stock exchange notice
and press release dated 18 February 2022
announcing a possible transaction with Lyse AS.

Selskapet og dets datterselskap AINMT
Holdings AB («AINMT», sammen med Selskapet
omtalt som «Ice») har inngått en Head of Terms
og er i ferd med å inngå en avtale
(«Aksjekjøpsavtalen») med Lyse AS («Lyse»)
vedrørende salg av Ice Group Scandinavia
Holdings AS («IGSH»), Phonepartner Norge
Holding AS, Ice Retail Holding AS, et krav mot
IGSH («AINMT Lånet») og i tillegg alle eiendeler
og aksjer som normalt hører til virksomheten i
Ice (inkludert immaterialrett assosiert med navn
og logoer «Ice» og «Nice») (alle eiendelene
selges
samlet
som
«Virksomheten»)
(«Transaksjonen»).

The Company and its subsidiary AINMT Holdings
AB (“AINMT”, together with Company referred
to as “Ice”) have entered into a Head of Terms
and is about to enter into a sale and purchase
agreement (the “SPA”) with Lyse AS (“Lyse”)
regarding the sale of Ice Group Scandinavia
Holdings AS (“IGSH”), Phonepartner Norge
Holding AS, Ice Retail Holding AS, a claim against
IGSH (the “AINMT Loan”) and such additional
assets and shares which normally belong to the
business of Ice (including the intellectual
property associated with the names and logos
“Ice” and “Nice”) (all the assets to be sold
together as the “Business”) (the “Transaction”).
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Forutsatt at betingelsene for gjennomføring
angitt nedenfor oppfylles, forventer Selskapet
at Transaksjonen vil bli gjennomført innen
utgangen av april 2022.

Subject to satisfaction of the conditions set out
below, the Company expects the Transaction to
be completed by the end of April 2022.

Nøkkelvilkår for Transaksjonen

Key terms of the Transaction

Transaksjonen omfatter Lyses kjøp av
Virksomheten og den totale verdien av
Virksomheten er forutsatt i Transaksjonen å
være ca. NOK 5.650 millioner. Kjøpesummen
skal beregnes ved hjelp av en Locked‐Box
mekanisme fra 31. desember 2021 og Ice
forventer å motta brutto kontantproveny på ca.
NOK 3 milliarder kroner etter gjennomføring av
Transaksjonen. Netto kontantproveny til Ice vil
avhenge av datoen for gjennomføring.

The Transaction includes the acquisition by Lyse
of the Business and the enterprise value of the
Business implied by the Transaction is
approximately NOK 5,650 million. The Purchase
price shall bed calculated using a Locked Box‐
mechanism from 31 December 2021 and Ice
expects to receive gross cash proceeds of
approximately NOK 3 billion following
completion of the Transaction. The net cash
proceeds to Ice will depend on the date of
completion.

Gjennomføring av Transaksjonen er betinget av

Completion of the Transaction is subject to

(i)

aksept fra Konkurransetilsynet, Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet
og
Kommunal‐ og distrikstdepartementet;

(i)

(ii)

aksept fra Nokia Solution and Network
Oy til å overføre visse avtaler fra Ice til
Virksomheten;

approval
from
the
Norwegian
Competition Authority, the Norwegian
Communication Authority and Ministry
of Local Government and Regional
Development;

(ii)

approval from Nokia Solution and
Network, Oy to transfer certain
agreements from Ice to the Business;

(iii)

no claims shall have been filed that, if
successful, would restrain or prohibit the
consummation of the Transaction,
except for the litigation started by
Golden Tree Asset Management LP
(“GoldenTree”);

(iv)

change of control consents from third
parties required for the continued
operation of the Business without
significant interruption or material loss;

(v)

approval of the Transaction by the
shareholders of the Company; and

(vi)

both parties not being in material breach
of their obligations under the SPA.

(iii)

(iv)

ingen krav skal ha blitt fremsatt som, hvis
de lykkes, ville begrense eller forby
gjennomføringen av Transaksjonen,
bortsett fra rettstvisten startet av Golden
Tree
Asset
Management
LP
(«GoldenTree»);
samtykke til kontrollskifte (change of
control) fra tredjeparter som kreves for å
fortsette driften i Virksomheten uten
vesentlige avbrudd eller vesentlig tap;

(v)

samtykke til Transaksjonen fra aksjeeiere
i Selskapet; og

(vi)

ingen av partene skal være i vesentlig
brudd med sine forpliktelser under
aksjekjøpsavtalen.

Selskapet har mottatt forhåndssamtykker for
gjennomføring av Transaksjonen fra aksjeeiere

The Company has received preapprovals for the
Transaction from shareholders representing
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som representerer ca. 80 % av aksjene samt fra
relevante kreditorer.

approximately 80% of the shares as well as from
relevant creditors.

Videre har Ice inngått en avtale med Goldentree
vedrørende den tidligere annonserte konflikten
mellom GoldenTree og AINMT i forbindelse
med låneavtalen mellom GoldenTree, visse
andre långivere og AINMT («GT Låneavtalen»).
AINMT har inngått en betinget forliksavtale med
GoldenTree og de andre långiverne under GT
Låneavtalen, hvor partene er enige om betaling
fra AINMT på ca. NOK 1.550 millioner, hvor det
endelige beløpet beror på oppgjørsdato og
gjeldende valutakurs («GT Forliksbeløpet»),
hvorpå beløpet AINMT skylder under GT
Låneavtalen er ansett fullstendig oppgjort og
hvor partene frigir hverandre fra alle krav og
motkrav i forbindelse med konflikten og GT
Låneavtalen, forutsatt at långiverne under GT
Låneavtalen
mottar
betaling
av
GT
Forliksbeløpet innen den avtalte forfallsdatoen
30. juni 2022.

Furthermore, Ice has reached an agreement
with GoldenTree regarding the previously
announced dispute between GoldenTree and
AINMT relating to the loan agreement between
GoldenTree, certain other lenders and AINMT
(the “GT Loan Agreement”). AINMT has entered
into a contingent settlement agreement with
GoldenTree and the other lenders under the GT
Loan Agreement, whereby the parties agree
that upon payment by AINMT of approximately
NOK 1,550 million, the exact amount depending
on settlement date and prevailing exchange
rate (the “GT Settlement Amount”), the
amounts owed under the GT Loan Agreement
are be settled in full and the parties will release
each other from any and all claims and
counterclaims relating to the dispute and the GT
Loan Agreement, provided that the lenders
under the GT Loan Agreement receive payment
of the GT Settlement Amount within the agreed
due date of 30 June 2022.

Det planlagte rettsmøtet den 4. april 2022 i
forbindelse med konflikten med Goldentree vil
bli avlyst uten ytterligere krav mot
Virksomheten, dets styremedlemmer eller
ansatte ved betaling av GT Forliksbeløpet, men
rettssaken vil fortsette uavhengig og uforstyrret
av Transaksjonen frem til GT Forliksbeløpet er
betalt.

The court hearings scheduled for 4 April 2022 in
respect of the dispute with GoldenTree will be
terminated without further claims against the
Business, its directors and employees upon
payment of the GT Settlement Amount, but the
litigation will continue independently of and
undisturbed by the Transaction until the GT
Settlement Amount is paid.

Anvendelse av kjøpesummen

Use of proceeds

Kjøpesummen,
fratrukket
transaksjonskostnader, vil bli brukt til

The cash proceeds, net of transaction costs, will
be applied to

(i)

tilbakebetaling av det konvertible
obligasjonslånet på NOK 689,1 millioner.

(i)

repayment of the NOK 689.1 million
convertible bond;

(ii)

tilbakebetaling
av
Selskapets
forpliktelser under SEK 340 millioner
«perpetual loan»; og

(ii)

repayment of Company’s liabilities under
the SEK 340 million perpetual loan; and

(iii)

payment of the GT Settlement Amount.

(iii)

betaling av GT Forliksbeløpet.
Each of the purposes above will include
capitalised interest, accrued and uncapitalised
interest and applicable call premium. The total

Hver av postene ovenfor vil inkludere
kapitaliserte renter, påløpte og ikke‐
kapitaliserte renter og kostnader ved førtidig
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tilbakebetaling. Det totale beløpet under
postene (i), (ii) og (iii) over forventes å være ca.
NOK 2,9 milliarder basert på gjennomføring i
april 2022. Det nøyaktige beløpet er avhengig av
oppgjørsdato og gjeldende NOK/SEK og
NOK/USD valutakurser på oppgjørsdatoen.
Forutsatt gjennomføring av Transaksjonen i
april 2022, forventes transaksjonskostnadene å
være ca. NOK 60 millioner.

amount under items (i), (ii) and (ii) above is
expected to be approximately NOK 2.9 billion
based on completion in April 2022. The exact
amount depending on discharge date and
prevailing NOK/SEK and NOK/USD exchange
rates at completion.

Strategisk begrunnelse

Strategic rationale

Selskapet annonserte i november 2021 at det i
de to foregående år har innhentet strategiske
analyser
fra
eksterne
telekommunikasjonsindustri‐eksperter
og
arbeidet med å utvikle en ny forretningsplan
som krevde en økning i egenkapitalen på ca.
MNOK 2.500, ved å gjennomføre en omfattende
analyse som involverte Selskapet og dets
datterselskaper («Ice Group»), til å identifisere
fremtidige vekstmuligheter.

The Company announced in November 2021
that it over the past two years had conducted
strategic
analysis
with
external
telecommunication industry experts and
developed a full new business plan, subject to a
potential equity raise of approximately NOK
2,500 million, by conducting an extensive
bottom‐up analysis involving the Company and
its subsidiaries (the “Ice Group”), to identify
future growth opportunities.

Investeringene skulle benyttes til å skru på det
opprinnelige 5G‐tilbudet og i tillegg akselerere
utrullingen av 5G og legge til flere frekvenser og
lokasjoner enn først planlagt, med forbehold
om tilstrekkelig finansiering.

Further, investments were needed to turn on
the initial 5G offering. The Ice Group also
intended to accelerate the 5G roll‐out adding
more frequencies and locations than previously
planned, subject to obtaining sufficient funding.

Dersom det lyktes, skulle den nye kapitalen også
brukes til å nedbetale utsatte betalinger, da Ice
Group har deltatt i bl.a. spektrumauksjoner som
ideelt sett burde kommet på et senere
tidspunkt fra et likviditetsperspektiv. Andre
utsatte betalinger gjelder lisensavgifter og
betaling til Nokia.

If successful, the new capital would also be used
to pay deferred payments, as the Ice Group has
participated in e.g. spectrum auctions which
ideally should have come at a later stage from a
liquidity perspective. Other deferred payments
relate to license fees and payment to Nokia.

Selskapet har siden annonseringen til markedet
i november arbeidet med eksterne rådgivere og
investeringsbanker for å sikre frisk kapital for å
kunne
fortsette
arbeidet
med
forretningsplanen. Det var imidlertid ikke
tilstrekkelig investoretterspørsel etter en slik
transaksjon og forretningsplan.

Following the presentation to the market in
November 2021, the Company has worked with
investment bankers and advisors to secure new
capital and continued to pursue opportunities
and further developed the business plan.
However, there was insufficient investor
demand for such transaction and business plan.

Etter forsøket på å refinansiere Ice Group i
november og desember 2021, har styret og
ledelsen i Ice forfulgt flere mulige transaksjoner
for
å
oppnå
en
suksessfull
refinansieringsløsning for Ice Group. Ice Group
engasjerte Lazard & Co. i desember 2021 for å

After the attempt to refinance Ice Group in
November and December 2021, the board and
management of Ice have explored multiple
potential transactions to achieve a successful
refinancing solution of the Ice Group. Ice Group
retained Lazard & Co. to assist with this in

Assuming completion of the Transaction in April
2022, transaction costs are expected to be
approximately NOK 60 million.
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bistå med prosessen. Selskapet har videre vært
bistått av DNB Markets og Pareto Securities,
samt Advokatfirmaet BAHR, Advokatfirmaet Ro
Sommernes og Advokatfirmaet Gisvold.

December 2021. The Company have also been
advised by DNB Markets and Pareto Securities,
in addition to Advokatfirmaet BAHR,
Advokatfirmaet
Ro
Sommernes
and
Advokatfirmaet Gisvold.

Ice Group hadde betydelige gjeldsforpliktelser
med forfall i april 2022, og en helhetlig
finansiering var, etter styrets og ledelsens
oppfatning, nødvendig for at Selskapet skulle ha
tilstrekkelig likviditet og egenkapital til å
fortsette sin nåværende og planlagte
virksomhet, refinansiere sine gjeldsforpliktelser
når de forfalt og gjennomføre den ambisiøse
forretningsplanen.

Ice Group had significant debt obligations falling
due in April 2022, and a holistic refinancing was,
in the opinion of the board and management,
necessary for the Company to have a sufficient
liquidity and equity to continue its current and
planned business, refinance its debt obligations
as they become due and execute on its
ambitious business plan.

Diskusjoner med kreditorer, aksjeeiere og en
rekke potensielle, nye investorer har vært
gjennomført for å forfølge alle muligheter for en
vellykket refinansiering, og målet har vært å
beskytte og maksimere alle interessenters
verdier i denne prosessen. Styret og ledelsen i
Ice har mottatt og evaluert tilbud og forslag på
flere ulike strukturer og løsninger fra flere
investorgrupper, inkludert en mulig ny
egenkapitalfinansiering, gjeldskonvertering og
et salg av infrastruktur, eiendeler eller
virksomheten, eller en kombinasjon av
ovennevnte.

Discussions with creditors, shareholders and a
range of potential new investors have been
conducted to explore all options for a successful
refinancing solution, and the goal has been to
protect and maximize all stakeholder values in
this process. The board and management of Ice
have received and evaluated offers and
proposals on several different structures and
solutions from several investor groups,
including potential new equity financing,
conversion of debt, a sale of infrastructure,
assets or the Business, or a combination of the
above.

Refinansieringsprosessen har vært utfordrende
på grunn av Ice Groups komplekse
kapitalstruktur og ulike kreditorers preferanser.
Gitt Ice Groups likviditetsbegrensninger har
styret hatt begrenset tid til å forhandle og
gjennomføre en transaksjon eller refinansiering
av Ice Group.

The refinancing process has been challenging
due to the Ice Group's complex capital structure
and different creditors’ preferences. Given the
liquidity constraints of the Ice Group, the board
have had a limited time period in which to
negotiate and complete a transaction or
refinancing of the Ice Group.

Etter en grundig prosess og etter å ha vurdert
alle tilgjengelige alternativer, er styret
enstemmig av den oppfatning at Transaksjonen
som beskrevet ovenfor er det eneste tilbudet
mottatt per dags dato som har nødvendig støtte
blant aksjonærer og långivere til å ha en
realistisk sjanse til å bli gjennomført, samtidig
som det gir Ice Group mulighet til å oppfylle sine
finansieringsforpliktelser og sikre kreditorenes
krav mot Ice Group.

After a thorough process and having considered
all options available to them, the board is of the
unanimous opinion that the Transaction as
described herein is the only offer received to
date that has the necessary stakeholder support
to have a realistic chance of being completed
while also allowing Ice Group to comply with its
financing commitments and secure the
creditors’ claims on the Ice Group.
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Forslag til vedtak

Proposed resolution

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter
følgende vedtak:

The board of directors proposes that the
general meeting make the following resolution:

«Transaksjonen
godkjennes».

“The Transaction
approved.”

(som

definert

ovenfor)

(as

defined

above)

is

Til sak 5 – Vedtektsendringer

To item 5 – Amendment of the Articles of
Association

Som følge av mulig salg av samtlige aksjer i IGSH
og
øvrige
datterselskap
inkludert
telekommunikasjonsvirksomheten i konsernet
slik beskrevet under sak 3 ovenfor, vil Selskapet
ikke
lengre
drive
telekommunikasjonsvirksomhet
dersom
transaksjonen gjennomføres.

As a consequence of the potential sale of the
Business including the telecommunication
business of the Ice group as described under
item 3 above, the Company own and operate
telecommunication business if the Transaction
is completed.
The Company will also change its name.

Selskapet vil videre endre navn.
Styret foreslår derfor at generalforsamlingen
treffer
følgende
vedtak
dersom
generalforsamlingen vedtar å samtykke til
gjennomføring av transaksjonen:

To ensure the Company can operate as set out
in its articles of association going forward, the
board proposes that the general meeting passes
the following resolution to amend the articles of
association of the Company:

Bestemmelsen i vedtektene § 1 endres til å lyde
som følger:

Section 1 of the Articles of Association is
amended to read as follows:

«Selskapets foretaksnavn er AINMT ASA.
Selskapet er et allmennaksjeselskap.»

“The name of the company is AINMT ASA. The
company is a public limited liability company.”

Bestemmelsen i vedtektene § 3 endres til å lyde
som følger:

Section 3 of the Articles of Association is
amended to read as follows:

«Selskapets virksomhet er å forvalte selskapets
likvide midler med sikte på å oppnå rimelig
avkastning.»

“The Company’s operation is to manage the
company’s liquid assets with a view to achieving
a reasonable return.”

Endringene over er effektive fra gjennomføring
av Transaksjonen (som beskrevet over).

The amendment is effective from completion of
the Transaction (as defined above).

***
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Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling i ICE Group ASA avholdes 21.
mars kl. 09:00 i selskapets lokaler i Nydalsveien 18B i Oslo.
Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 18. mars 2022 kl. 12:00 (CET).
Forhåndsstemmer kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.icegroup.com, eller via VPS Investortjenester.

VIKTIG MELDING:
Som følge av Covid-19-risikoen, oppfordres aksjonærer til å avstå fra å møte fysisk på generalforsamlingen, men heller
benytte muligheten til å forhåndsstemme eller gi fullmakt. Aksjonærer som ikke er påmeldt innen den fastsatte fristen kan
nektes oppmøte. Merk at generalforsamlingen kan besluttes avholdt på annen måte på kort varsel, og melding om dette vil i
så fall bli gitt på selskapets hjemmeside og newsweb.

Påmelding
Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 21. mars 2022 og avgi stemme for:
egne aksjer, og/eller
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er), dvs.
aksjer totalt.
Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.icegroup.com eller via Investortjenester.
For påmelding via selskapets hjemmeside, må overnevnte pin og referansenummer oppgis.
Alternativt via Investortjenester hvor man ikke trenger pin og referansenummer.
Får du ikke registrert dette elektronisk kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA,
Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Påmelding må være mottatt senest 18. mars 2022 kl. 12:00 (CET).
Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket:_______________________________________________________

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i ICE Group ASA
Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamling, kan du gi fullmakt til en annen person.
Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.icegroup.com eller via Investortjenester. For fullmakt via selskapets hjemmeside, må
overnevnte pin og referansenummer oppgis. Alternativt via Investortjenester hvor man ikke trenger pin og referansenummer.
Får du ikke registeret dette elektronisk kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA,
Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakten må være mottatt senest 18. mars 2022 kl. 12:00 (CET).
Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt til selskapets CFO, Ola Beinnes Fosse, eller den han bemyndiger.
Undertegnede: __________________________________________
gir herved (sett kryss)


Ola Beinnes Fosse (eller den han bemyndiger), eller



__________________________________
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 21. mars 2022 i ICE Group ASA for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges
fullmakten.
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Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i ICE Group ASA
Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til selskapets CFO Ola Beinnes
Fosse eller den han bemyndiger.
Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA,
Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 18. mars 2022 kl. 12:00 (CET).
Blanketten må være datert og signert.
Undertegnede: ____________________________________________

Ref.nr.:

gir herved Ola Beinnes Fosse (eller den han bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 21. mars 2022 i
ICE Group ASA for mine/våre aksjer.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i
tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør
fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.
Agenda ekstraordinær generalforsamling 2022

For

Mot

Avstå

1.

Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen







2.

Godkjennelse av innkalling og dagsorden







3.

Orientering om Selskapets drift og stilling (ingen votering)

4.

Godkjennelse av Transaksjonen (som definert i innkallingen)







5.

Vedtektsendringer







Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges
fullmakten.
DNB gjør oppmerksom på at skjema som sendes til oss per e-post vil være usikret, med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten. Vi gjør
oppmerksom på at skjemaet kan inneholde sensitiv informasjon, og anbefaler at online løsning benyttes, eller at skjemaet sendes i sikret e-post til oss.
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Ref no:

PIN code:

Notice of Extraordinary General Meeting
The Extraordinary General Meeting in ICE Group ASA will be held on
21 March 2022 at 09:00 (CET) in the company’s offices in
Nydalsveien 18B in Oslo, Norway
The Company accepts votes in advance for this Meeting. Registration Deadline for advance votes: 18 March 2022 at 12:00 (CET).
Advance votes may only be executed electronically, through the Company’s website www.icegroup.com or via VPS Investor Services.
IMPORTANT MESSAGE:
Due to the outbreak of the corona virus Covid-19 shareholders are encouraged to abstain from appearing in person at the general meeting,
but rather participate by means of advance votes or by granting a proxy. Shareholders not enrolled by the set registration deadline, may be
denied attendance. Shareholders should note that additional information on proceedings of the meeting may be given on short notice and
announced on the Company’s profile on www.newsweb.no and the Company’s website.

Notice of attendance
The Undersigned will attend the Extraordinary General Meeting on 21 March 2022 and cast votes for:
own shares, and/or
other shares in accordance with the enclosed proxy/proxies, i.e.
shares in total.
Notice of attendance should be registered electronically through the Company’s website www.icegroup.com or via VPS Investor Services.
For notification of attendance through the Company’s website, the above mentioned pin code and reference number must be stated.
Alternatively through VPS Investor service where pin code and reference number is not needed.
If you are not able to register this electronically, you may send by E-mail to genf@dnb.no, or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars
Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The notice of attendance must be received no later than 18 March 2022 at 12:00 (CET).
If the shareholder is a Company, please state the name of the individual who will be representing the Company: ______________________________

Place

Date

Shareholder’s signature

Proxy without voting instructions for Extraordinary General Meeting in ICE Group ASA
If you are unable to attend the meeting, you may grant proxy to another individual.

Ref no:

PIN code:

Proxy should be submitted electronically through the Company’s website www.icegroup.com or via VPS Investor Services.
For granting proxy through the Company’s website, the above mentioned pin code and reference number must be stated.
Alternatively through VPS Investor service where pin code and reference number is not needed.
If you are not able to register this electronically, you may send by e-mail to genf@dnb.no, or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars
Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. This proxy must be received no later than 18 March 2022 at 12:00 (CET).
If you send the proxy without naming the proxy holder, the proxy will be given to the Company’s CFO, Ola Beinnes Fosse or an individual authorised
by him.
The undersigned: __________________________________________________
hereby grants (tick one of the two)


Ola Beinnes Fosse (or a person authorised by him), or



_____________________________________________
(Name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting in ICE Group ASA on 21 March 2022.

Place

Date

Shareholder’s signature (Only for granting proxy)

With regards to your right to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the
shareholder is a company, the company’s Certificate of Registration must be attached to the proxy.
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Proxy with voting instructions
If you are unable to attend the Extraordinary General Meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions to the company’s
CFO, Ola Beinnes Fosse, or the person authorised by him.
Proxies with voting instructions can only be registered by DNB, and must be sent to genf@dnb.no (scanned form) or by regular mail to DNB Bank
ASA, Registrars’ Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.
The proxy form must be received by DNB Bank ASA, Registrars’ Department no later than 18 March 2022 at 12:00 (CET).
Proxies with voting instructions must be dated and signed in order to be valid.
The undersigned: ___________________________________________________________ Ref no:
hereby grants Ola Beinnes Fosse (or the person authorised by him) proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General
Meeting of ICE Group ASA on 21 March 2022.
The votes shall be exercised in accordance to the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to
vote in accordance with the Board’s and Nomination Committee`s recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition
to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions
should be understood, the proxy holder may abstain from voting.
Agenda for the Extraordinary General Meeting 2022

For

Against

Abstention

1.

Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes







2.

Approval of the notice and agenda







3.

Update on the Company’s operations and position (no voting)

4.

Approval of the Transaction (as defined in the notice)







5.

Amendments of the Articles of Association







Place

Date

Shareholder’s signature (Only for granting proxy with voting instructions)

With regards to your right to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the
shareholder is a company, the company’s Certificate of Registration must be attached to the proxy.
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