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(Unoffidal translation. The offidal language of these 

minutes is Norwegian. In the event of any discrepandes 

between the Norwegian and English text, the Norwegian 
text shall precede.)

PROTOKOLL FRA MINUTES FROM

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINARY GENERAL MEETING

IN

ICE GROUP ASA ICE GROUP ASA

Den 27. mai 2021 kl. 10:00 (CEST) ble det 
avholdt ordinær generalforsamling i Ice Group 
ASA, org. nr. 915 155 995 («Selskapet») i 
Selskapets lokaler i Nydalsveien 18B i Oslo.

On 27 May 2021 at 10 am (CEST) an ordinary 
general meeting was held in Ice Group ASA, 
org. no. 915 155 995 (the “Company”) in the 
Company's offices in Nydalsveien 18B in Oslo, 
Norway.

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet 
av Per Heyeraas, som var utpekt av styret til å 
åpne møtet.

The Annual General Meeting was opened by Per 
Heyeraas, who was appointed by the Board of 
Directors to open the meeting.

Selskapets revisor, revisjonsfirmaet PwC, 
representert ved statsautorisert revisor 
Øystein Sandvik deltok elektronisk.

The Company’s auditor PwC, represented by 
state authorized public accountant Øystein 
Sandvik participated electronically.

Per Heyeraas tok opp fortegnelse over 
møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt som 
Vedlegg 1 til protokollen. Stemmegivningen for 
de enkelte saker på dagsorden er inntatt i 
Vedlegg 2.

Per Heyeraas registered the attendance of 
shareholders present and proxies, as listed in 
Annex 1 to these minutes. The voting for each 
of the items on the agenda is included in Annex
2.

Følgende saker forelå til behandling: The following items were on the agenda:

1 Valg av møteleder og en person til å 
medundertegne protokollen

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

Per Heyeraas ble valgt til møteleder. Martin 
Westersø ble valgt til å undertegne protokollen 
sammen med møtelederen.

Per Heyeraas was elected to chair the meeting. 
Martin Westersø was elected to sign the 
minutes of meeting together with the chair of 
the meeting.

2 Godkjennelse av innkallingen og 
dagsorden

2 Approval of notice and agenda

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. The notice and the agenda were approved.

3 Godkjennelse av årsregnskapet og 
styrets beretning for regnskapsåret
2020

3 Approval of the annual accounts and the 
board of directors’ report for the 
financial year 2020
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Årsregnskapet og styrets beretning ble 
behandlet. Generalforsamlingen fattet 
deretter følgende vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for 
regnskapsåret 2020 godkjennes. Det skal ikke 
utbetales utbytte for 2020.»

4 Behandling av styrets redegjørelse for 
foretaksstyring (ingen votering)

Generalforsamlingen behandlet styrets 
redegjørelse for foretaksstyring.

5 Godkjennelse av retningslinjer for 
fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse 
av lønn og annen godtgjørelse til ledende 
ansatte ble behandlet. Generalforsamlingen 
fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner
retningslinjene om fastsettelse av lønn og 
annen godtgjørelse til ledende ansatte i 
henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.»

6 Valg av styremedlem

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet 
generalforsamlingen følgende vedtak:

«Roshi Motman velges som medlem av 
selskapets styre for en periode på to (2) år frem 
til den ordinære generalforsamlingen i 2023, til 
erstatning for Ingvild Myhre. Selskapets styre vil 
da bestå av:

Guillame dWauteville (styrets leder) 
Hans-Holger Albrecht 
Roshi Motman 
Mari Thjømøe.»

7 Valg av medlemmer til valgkomiteen

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet 
generalforsamlingen følgende vedtak:

The annual accounts and the Board of
Directors’ report were reviewed. The general 
meeting adopted the following resolution:

"The board of director's proposal for annual 
accounts and annual report for the financial 
year 2020 are approved. No dividend shall be 
paid for 2020."

4 Consideration of the statement of
corporate governance (no voting)

The General Meeting considered the Board of 
Directors' statement of Corporate Governance.

5 Approval of guidelines on determination 
of salary and other remuneration to the 
executive management

The board’s proposal for guidelines on
determination of salary and other
remuneration to the executive management 
were reviewed. The General Meeting adopted 
the following resolution:

"The general meeting approves the guidelines 
on determination of salary and other 
remuneration to the executive management of 
the Company pursuant to the Norwegian Public 
Limited Liability Companies Act section 6-16a."

6 Election of Member to the Board of 
Directors

In accordance with the recommendation of the 
Nomination Committee, the General Meeting 
adopted the following resolution:

"Roshi Motman is elected as member of the 
Board of Directors for a period oftwo (2) years 
until the Annual General Meeting in 2023, as 
replacement for Ingvild Myhre. The Company's 
board of directors will then consist of:

Guillame d'Hauteville (Chair)
Hans-Holger Albrecht 
Roshi Motman 
Mari Thjømøe."

7 Election of members to the Nomination 
Committee

In accordance with the recommendation of the 
Nomination Committee, the General Meeting 
adopted the following resolution:
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«Følgende personer velges som medlemmer av 
valgkomiteen for en periode på to år frem til 
den ordinære generalforsamlingen i 2023:

"The following are elected as members of the 
Nomination Committee for a period of two 
years until the Annual General Meeting in 2023:

Jan Sebor (leder)
Thomas Harding».

Jan Sebor (Chair)
Thomas Harding."

8 Fastsettelse av godtgjørelse til styret 8 Determination of remuneration to the
Board of Directors

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet 
generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the recommendation of the 
Nomination Committee, the General Meeting 
adopted the following resolution:

«For perioden frem til Selskapets ordinære 
generalforsamling i 2022 skal styrets 
godtgjørelse være som følger:

"For the period until the Company's ordinary 
general meeting in 2022, the remuneration to 
the board members shall be asfollows:

a) Styregodtgjørelse a) Boardfee

Styrets leder: NOK 495 000
Medlem: NOK 360 000

Chair: NOK 495,000
Me m ber: NOK 360,000

b) Vederlag for arbeid knyttet til 
revisjonsutvalget

b) Remuneration for work related to the
Audit Committee

Leder: NOK 90 000
Medlem: NOK 60 000

Chair: NOK 90,000
Member: NOK 60,000

c) Vederlag for arbeid knyttet til 
kompensasjonsutvalget

c) Remuneration for work related to the 
Remuneration Committee

Leder: NOK 70 000
Medlem: NOK 50 000».

Chair: NOK 70,000
Member: NOK 50,000”.

9 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor 9 Determination of remuneration to the 
auditor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The general meeting adopted the following 
resolution:

«Godtgjørelse til revisor på NOK 3 562 000 for 
lovpålagt revisjon av selskapets årsregnskap for 
2020 godkjennes. 1 tillegg har selskapet betalt 
NOK 1 859 000 til PwCfor andre tjenester.»

"The remuneration to the auditor of NOK
3.562.000 for the audit of the Company's 2020 
annual accounts is approved. In addition, the 
Company has paid fees to PwC of NOK
1.859.000 for other Services."

10 Fastsettelse av godtgjørelse til 
medlemmene av valgkomiteen

10 Determination of remuneration to the 
members of the nomination committee

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet 
generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the recommendation of the 
Nomination Committee, the General Meeting 
adopted the following resolution:

«Godtgjørelsen til medlemmene av
valgkomiteen for perioden fra ordinær

"The remuneration for the members of the 
Nomination Committee for the period from the
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generalforsamling i 2021 til ordinær 
generalforsamling 2022 fastsettes som følger:

Valgkomiteens leder: NOK 51 250
Øvrige medlemmer: NOK 35 875.»

11 Styrefullmakt til erverv av Selskapets 
egne aksjer for investeringsformål eller 
etterfølgende salg eller sletting

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å kjøpe egne aksjer 
i en eller flere omganger til en samlet 
pålydende verdi opp til NOK 
18 170 440,02.

2. Det høyeste beløp som kan betales per 
aksje er NOK 100 og det laveste er NOK 
0,90. Styret står for øvrig fritt med hensyn 
til på hvilken måte erverv og avhendelse 
av egne aksjer skal skje.

3. Fullmakten gjelder fra det tidspunktet 
den registreres i Foretaksregisteret og 
frem til det tidligste tidspunktet av 
Selskapets ordinære generalforsamling i 
2022 og 30. juni 2022.

4. Fullmakten kan bare benyttes til å erverve 
selskapets egne aksjer for 
investeringsformål eller etterfølgende 
salg eller sletting av slike aksjer.

5. Ved registrering i Foretaksregisteret av 
denne fullmakten erstattes tidligere 
fullmakt til tilbakekjøp av Selskapets 
aksjer for investeringsformål eller 
etterfølgende salg eller sletting.

12 Styrefullmakt til erverv av Selskapets 
egne aksjer i forbindelse med 
Selskapets insentivprogram

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å kjøpe egne aksjer 
i en eller flere omganger til en samlet 
pålydende verdi opp til NOK 
18 170 440,02.

2. Det høyeste beløp som kan betales per 
aksje er NOK 100 og det laveste er NOK 
0,90. Styret står for øvrig fritt med hensyn

ordinary general meeting 2021 to the ordinary 
general meeting 2022 shall be as follows:

Committee chairman: NOK 51,250
Committee members: NOK 35,875. ”

11 Board authorisation for the acquisition 
of the Company's own shares for 
investment purposes or subsequent sale 
or deletion of such shares

The general meeting adopted the following 
resolution:

1. The board of directors is granted an 
authorization to purchase on one or more 
occasions own shares with a total nominal 
value of NOK 18,170,440.02.

2. The maximum amount to be paid per 
share is NOK 100 and the minimum is NOK
0.90. The Board of Directors is otherwise 
free to decide the method of acquisition 
and disposal of own shares.

3. The authorization is valid from the time 
of registration with the Norwegian 
Register of Business Enterprises and until 
the earlier of the Company's annual 
general meeting in 2022 and 30June 2022.

4. This authorisation can only be used to 
purchase treasury shares for investment 
purposes or subsequent sale or deletion of 
such shares.

5. Upon registration with the Norwegian 
Register of Business Enterprises of this 
authorisation, previous authorisation to 
acquire the Company’s own shares for 
investment purposes or subsequent sale 
or deletion of such shares, shall be 
cancelled.

12 Board authorisation for the acquisition 
of the Company’s own shares in 
connection with the Company’s 
incentive programme

The general meeting adopted the following 
resolution:

1. The board of directors is granted an 
authorization to purchase on one or more 
occasions own shares with a total nominal 
value of NOK 18,170,440.02.

2. The maximum amount to be paid per share 
is NOK 100 and the minimum is NOK 0.90 
The Board of Directors is otherwise free to
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til på hvilken måte erverv og avhendelse 
av egne aksjer skal skje.

3. Fullmakten gjelder fra det tidspunktet 
den registreres i Foretaksregisteret og 
frem til det tidligste tidspunktet av 
Selskapets ordinære generalforsamling i 
2022 og 30. juni 2022.

4. Egne aksjer ervervet under denne 
fullmakten kan bare benyttes for det 
formål å selge og/eller overføre aksjer til 
ansatte i selskapet som en del av 
selskapets aksjeprogram for ansatte.

5. Ved registrering i Foretaksregisteret av 
denne fullmakten erstattes tidligere 
fullmakter til tilbakekjøp av Selskapets 
aksjer i forbindelse med Selskapets 
incentivprogram.

13 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i 
forbindelse med Selskapets 
insentivprogrammer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye 
aksjekapitalen i en eller flere omganger, 
med inntil NOK 9 085 220,01.

2. Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den 
registreres i Foretaksregisteret og frem til 
det tidligste tidspunktet av Selskapets 
ordinære generalforsamling i 2022 og 30. 
juni 2022.

3. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til 
allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

4. Fullmakten kan bare benyttes til 
kapitalforhøyelse i forbindelse med 
selskapets insentivprogrammer.

decide the method of acquisition and 
disposal of own shares.

3. The authorization is valid from the time of 
registration with the Norwegian Register of 
Business Enterprises and until the earlier of 
the Company's annual general meeting in 
2022 and 30 June 2022.

4. Own shares acquired under this 
authorization may only be used in 
connection with the Company’s share 
incentive programme.

5. Upon registration with the Norwegian 
Register of Business Enterprises of this 
authorisation, previous authorisation to 
acquire the Company’s own shares in 
connection with the Company’s incentive 
program shall be cancelled.

13 Board authorisation to increase the 
share Capital in connection with the 
Company’s incentive programmes

The general meeting adopted the following
resolution:

1. The board of directors is granted an 
authorization to increase the share Capital, 
in one or more rounds, by up to NOK 
9,085,220.01.

2. The authorization is valid from the time of 
registration with the Norwegian Register of 
Business Enterprises and until the earlier of 
the Company's annual general meeting in 
2022 and 30 June 2022.

3. The shareholders' preferential right 
pursuant to the Public Limited Companies 
Act § 10-4 may be deviated from.

4. The authorisation can only be used to issue 
new shares in connection with the 
Company’s incentive programs.
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5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot 
innskudd i annet enn penger og med rett til 
å pådra selskapet særlige forpliktelser, samt 
beslutning om fusjon og fisjon, jf. 
allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2). 
Fullmakten kan benyttes i situasjoner som 
beskrevet i verdipapirhandelloven § 6-17.

6. Styret fastsetter de øvrige vilkår og kan 
foreta de vedtektsendringer som 
aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne 
fullmakten gjør påkrevd.

7. Ved registrering i Foretaksregisteret av
denne fullmakten erstattes tidligere 
fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i 
forbindelse med selskapets
incentivprogrammer.

14 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i 
forbindelse med fremtidige
investeringer eller for å styrke 
selskapets kapital

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye 
aksjekapitalen i en eller flere omganger, 
med inntil NOK 81 766 980,09.

2. Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den 
registreres i Foretaksregisteret og frem til 
det tidligste tidspunktet av Selskapets 
ordinære generalforsamling i 2022 og 30. 
juni 2022.

3. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til 
allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

5. The authorization comprises Capital 
increases against non-cash contributions 
and the right to incur special obligations, 
induding mergers and demergers, cf. the 
Public Limited Companies Act § 13-5 and § 
14-6 (2). The authorisation can be used in 
situations as described in the Norwegian 
Securities Trading Act section 6-17.

6. The board decides the other terms and may 
amend the articles of association following 
the completion of share Capital increases 
pursuant to the terms in this authorisation.

7. Upon registration with the Norwegian 
Register of Business Enterprises of this 
authorisation, previous authorisation to 
increase the share Capital in connection 
with connection with the Company’s 
incentive programs shall be cancelled.

14 Board authorisation to increase the 
share capital in connection with future 
investments or to strengthen the 
Company’s capital

The general meeting adopted the following 
resolution:

1. The board of directors is granted an 
authorization to increase the share capital, 
in one or more rounds, by up to NOK 
81,766,980.09.

2. The authorization is valid from the time of 
registration with the Norwegian Register of 
Business Enterprises and until the earlier of 
the Company’s annual general meeting in 
2022 and 30 lune 2022.

3. The shareholders' preferential right 
pursuant to the Public Limited Companies 
Act § 10-4 may be deviated from.
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4. Fullmakten kan bare benyttes til 
kapitalforhøyelse til det formål å innhente 
egenkapital for fremtidige investeringer 
innenfor selskapets virkeområde og 
generelle selskapsformål, eller for å styrke 
selskapets kapital.

5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot 
innskudd i annet enn penger og med rett til 
å pådra selskapet særlige forpliktelser, samt 
beslutning om fusjon og fisjon, jf. 
allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2). 
Fullmakten kan benyttes i situasjoner som 
beskrevet i verdipapirhandelloven § 6-17.

6. Styret fastsetter de øvrige vilkår og kan 
foreta de vedtektsendringer som 
aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne 
fullmakten gjør påkrevd.

7. Ved registrering i Foretaksregisteret av 
denne fullmakten erstattes tidligere 
fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i 
forbindelse med fremtidige investeringer 
eller for å styrke selskapets kapital.

15 Styrefullmakt til å utstede konvertible lån

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å treffe beslutning om 
opptak av lån som nevnt i 
allmennaksjeloven § 11-1, i en eller flere 
omganger.

2. Det samlede beløp for lån som kan tas opp, 
er NOK 2 000 000 000 (eller tilsvarende 
beløp i annen valuta basert på 
valutakursen den dag låneavtalen inngås).

3. Aksjekapitalen kan i alt forhøyes med inntil 
NOK 90 852 200,10.

4. Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den 
registreres i Foretaksregisteret og frem til 
det tidligste tidspunktet av Selskapets

4. The authorisation can only be used to issue 
newshares in connection with strengthening 
of the Company's equity Capital, to raise 
equity Capital for future investments within 
the Company's scope of operations or for 
general corporate purposes.

5. The authorization comprises capital 
increases against non-cash contributions 
and the right to incur special obligations, 
including mergers and demergers, cf. the 
Public Limited Companies Act § 13-5 and § 
14-6 (2). The authorisation can be used in 
situations as described in the Norwegian 
Securities Trading Act section 6-17.

6. The board decides the other terms and may 
amend the articles of association following 
the completion of share capital increases 
pursuant to the terms in this authorisation.

7. Upon registration with the Norwegian 
Register of Business Enterprises of this 
authorisation, previous authorisation to 
increase the share capital in connection with 
future investments or to strengthen the 
Company's capital shall be cancelled.

15 Board authorisation to raise convertible 
loans

The general meeting adopted the following
resolution:

1. The Board of Directors is authorized to 
adopt resolutions regarding borrowings as 
mentioned in the Public Limited Companies 
Act § 11-1, in one or more rounds.

2. The aggregate amount of loans thatmay be 
borrowed is NOK 2,000,000,000 (or a 
corresponding amount in another currency).

3. The share capital may in total be increased 
by up to NOK 90,852,200.10.

4. The authorization is valid from the time of 
registration with the Norwegian Register of 
Business Enterprises and until the earlier of

il
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ordinære generalforsamling i 2022 og 30. 
juni 2022.

5. Aksjeeiernes fortrinnsrett ved tegning av 
lånene i henhold til allmennaksjeloven §11- 
4, jf. § 10-4 og § 10-5 kan fravikes.

6. Fullmakten kan bare benyttes for det 
formål å innhente kapital for fremtidige 
investeringer innenfor selskapets 
virkeområde og generelle selskapsformål.

7. Ved registrering i Foretaksregisteret av 
denne fullmakten erstattes tidligere 
fullmakt til å utstede konvertible lån.

16 Vedtektsendring

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Bestemmelsen i vedtektene § 6 første ledd 
endres til å lyde som følger:

«På den ordinære generalforsamlingen skal 
følgende saker behandles og avgjøres:

1) Godkjennelse av årsregnskapet og 
årsberetningen, herunder utdeling av 
utbytte;

2) Godkjennelse av retningslinjene om
fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse
til ledende personer i henhold til
allmennaksjeloven § 6-16a;

3) Rapport om lønn og annen godtgjørelse til
ledende personer i henhold til
allmennaksjeloven § 6-16b;

4) Selskapets redegjørelse for foretaksstyring 
etter regnskapsloven § 3-3b forutsatt at

the Company's annual general meeting in 
2022 and 30 June 2022.

5. The shareholders preferential rights upon 
subscription of the hans pursuant to the 
Public Limited Companies Act § 11-4 cf. § 
10-4 and § 10-5, may be deviated from.

6. The authorisation may only be used for the 
purpose of raising Capital for future 
investments within the Company‘s scope of 
operations and general corporate purposes.

7. Upon registration with the Norwegian 
Register of Business Enterprises of this 
authorisation, previous authorisation to 
issue convertible hans shall be cancelled.

16 Amendment of the Articles of 
Association

The general meeting adopted the following
resolution:

“Section 6, first paragraph of the Articles of
Association is amended to read asfollows:

"The Annual General Meeting shall discuss and 
decide on the following matters:

1) Approval of annual accounts and the annual 
report, including distribution of dividend;

2) Approval of the guidelines on determination
of salarv and other remuneration to senior
executives in accordance with the Public
Limited Liability Companies Act section 6-
16a;

3) The report on salarv and other
remuneration to senior executives in
accordance with the Public Limited Liability
Companies Act section 6-16b;

4) The company's corporate governance 
statement pursuant to the Accounting Act §
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selskapet er forpliktet til å lage en slik 
redegjørelse; og

5) Andre saker som etter loven eller 
vedtektene hører under
generalforsamlingen.»

* * *

Ytterligere saker forelå ikke til behandling.
Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og
møtet ble deretter hevet.

* * *

Oslo,

3-3b, provided that the company is required 
to prepare such statement; and

5) Other matters that pursuant to law or the 
Articles of Association fall under the 
authority of the General Meeting."

* * *

There were no further items on the agenda. 
The Chairman of the meeting thanked the 
participants for their attendance, and the 
General Meeting was thereafter adjourned.

* * *

. mai 2021
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Totalt representert
ISIN: N00010734742 ICE Group ASA

Generalforsamlingsdato: 27.05.2021 10.00 

Dagens dato: 27.05.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

Antall aksjer % kapital

Total aksjer 201 893 778

- selskapets egne aksjer 96 049

Totalt stemmeberettiget aksjer 201 797 729

Representert ved egne aksjer 17 844 0,01 %

Representert ved forhåndsstemme 7 494 0,00 %

Sum Egne aksjer 25 338 0,01 %

Representert ved fullmakt 26 127 0,01 %

Representert ved stemmeinstruks 172 725 153 85,59 %

Sum fullmakter 172 751 280 85,61 %

Totalt representert stemmeberettiget 172 776 618 85,62 %

Totalt representert av AK 172 776 618 85,58 %

Kontofører for selskapet: For selskapet:



Protokoll for generalforsamling ICE Group ASA

ISIN: N00010734742 ICE Group ASA

Generalforsamlingsdato: 27.05.2021 10.00 

Dagens dato: 27.05.2021

Aksjeklasse For Mot Avgitte Avstår Ikke avgitt Stemmeberettigede
representerte aksjer

Sak 1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Ordinær 171 607 326 0 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %

% representert AK 99,32 % 0,00 % 99,32 % 0,68 % 0,00 %

% total AK 85,00 % 0,00 % 85,00 % 0,58 % 0,00 %

Totalt 171 607 326 0 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Ordinær 171 607 326 0 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %

% representert AK 99,32 % 0,00 % 99,32 % 0,68 % 0,00 %

% total AK 85,00 % 0,00 % 85,00 % 0,58 % 0,00 %

Totalt 171 607 326 0 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

Sak 3 Godkjennelse av årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2020

Ordinær 171 607 326 0 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %

% representert AK 99,32 % 0,00 % 99,32 % 0,68 % 0,00 %

% total AK 85,00 % 0,00 % 85,00 % 0,58 % 0,00 %

Totalt 171 607 326 0 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

Sak 5 Godkjennelse av retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Ordinær 171 607 326 0 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %

% representert AK 99,32 % 0,00 % 99,32 % 0,68 % 0,00 %

% total AK 85,00 % 0,00 % 85,00 % 0,58 % 0,00 %

Totalt 171 607 326 0 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

Sak 6 Valg av styremedlem

Ordinær 171 607 326 0 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %

% representert AK 99,32 % 0,00 % 99,32 % 0,68 % 0,00 %

% total AK 85,00 % 0,00 % 85,00 % 0,58 % 0,00 %

Totalt 171 607 326 0 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

Sak 7 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Ordinær 171 607 326 0 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %

% representert AK 99,32 % 0,00 % 99,32 % 0,68 % 0,00 %

% total AK 85,00 % 0,00 % 85,00 % 0,58 % 0,00 %

Totalt 171 607 326 0 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Ordinær 171 605 826 0 171 605 826 1 170 792 0 172 776 618

% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %

% representert AK 99,32 % 0,00 % 99,32 % 0,68 % 0,00 %

% total AK 85,00 % 0,00 % 85,00 % 0,58 % 0,00 %

Totalt 171 605 826 0 171 605 826 1 170 792 0 172 776 618

Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Ordinær 171 607 326 0 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %

% representert AK 99,32 % 0,00 % 99,32 % 0,68 % 0,00 %

% total AK 85,00 % 0,00 % 85,00 % 0,58 % 0,00 %

Totalt 171 607 326 0 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

Sak 10 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen

Ordinær 171 605 826 0 171 605 826 1 170 792 0 172 776 618

% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %

% representert AK 99,32 % 0,00 % 99,32 % 0,68 % 0,00 %

% total AK 85,00 % 0,00 % 85,00 % 0,58 % 0,00 %

Totalt 171 605 826 0 171 605 826 1 170 792 0 172 776 618



Aksjeklasse For Mot Avgitte Avstår Ikke avgitt Stemmeberettigede 
representerte aksjer

Ordinær 171 607 326 0 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %

% representert AK 99,32 % 0,00 % 99,32 % 0,68 % 0,00 %

% total AK 85,00 % 0,00 % 85,00 % 0,58 % 0,00 %

Totalt 171 607 326 0 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

Sak 12 Styrefullmakt til erverv av Selskapets 
insentivprogra mmer

egne aksjer i forbindelse med Selskapets

Ordinær 171 607 326 0 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %

% representert AK 99,32 % 0,00 % 99,32 % 0,68 % 0,00 %

% total AK 85,00 % 0,00 % 85,00 % 0,58 % 0,00 %

Totalt 171 607 326 0 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

Sak 13 Styrefullmc kt til kapitalforhøyelse i forbindelse med Selskapets insentivprogrammer

Ordinær 171 607 326 0 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %

% representert AK 99,32 % 0,00 % 99,32 % 0,68 % 0,00 %

% total AK 85,00 % 0,00 % 85,00 % 0,58 % 0,00 %

Totalt 171 607 326 0 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

Sak 14 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med 
Selskapets kapital

fremtidige investeringer eller for å styrke

Ordinær 148 297 651 23 309 675 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

% avgitte stemmer 86,42 % 13,58 % 0,00 %

% representert AK 85,83 % 13,49 % 99,32 % 0,68 % 0,00 %

% total AK 73,45 % 11,55 % 85,00 % 0,58 % 0,00 %

Totalt 148 297 651 23 309 675 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

Sak 15 Styrefullmakt til å utstede konvertible lån

Ordinær 148 297 651 23 309 675 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

% avgitte stemmer 86,42 % 13,58 % 0,00 %

% representert AK 85,83 % 13,49 % 99,32 % 0,68 % 0,00 %

% total AK 73,45 % 11,55 % 85,00 % 0,58 % 0,00 %

Totalt 148 297 651 23 309 675 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

Sak 16 Vedtektsendring

Ordinær 171 607 326 0 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %

% representert AK 99,32 % 0,00 % 99,32 % 0,68 % 0,00 %

% total AK 85,00 % 0,00 % 85,00 % 0,58 % 0,00 %

Totalt 171 607 326 0 171 607 326 1 169 292 0 172 776 618

Kontofører for selskapet: For selskapet:

DNB Bank ASA

Aksjeinformasjon

Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett

Ordinær 201 893 778 0,90 181 704 400,20 Ja

Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer 
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen


