INNKALLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

BANK NORWEGIAN ASA

Det innkalles med dette til elektronisk ekstraordinær generalforsamling i Bank Norwegian ASA torsdag. 22
juli 2021 klokken 09.00.
Fusjonen mellom Norwegian Finans Holding ASA (NOFI) og Bank Norwegian ASA (BANO) er planlagt
gjennomført etter børsdagens slutt 20. juli, og vil medføre at dagens NOFI‐aksjonærer vil være aksjonærer i
BANO fra og med 21. juli, jf. fusjonsplanen pkt. 6. For å sikre en mest mulig åpen og transparent
behandling, sendes innkallingen til dagens aksjonærer i NOFI slik at NOFI‐aksjonærene også får innkalling
21 dager før avholdelse av den ekstraordinære generalforsamlingen slik som aksjeeiere i Bank Norwegian
ASA, jf. allmennaksjeloven § 5‐11 b.
Møtet avholdes digitalt. Det vil ikke være mulighet for fysisk oppmøte. Instruks for online deltagelse på
generalforsamlingen ligger tilgjengelig på selskapets nettside:
https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/GeneralMeeting
Følgende saker vil bli behandlet:
1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptegnelse av møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen
3. Godkjennelse av innkalling og agenda
4. Valg av styremedlemmer
5. Tilleggsgodtgjørelse til styreleder
6. Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer knyttet til
incentivordninger
7. Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapital ved utstedelse av nye aksjer knyttet til erverv
av virksomhet og styrking av selskapets egenkapital
8. Forslag om styrefullmakt til erverv av egne aksjer
9. Vedtektsendringer
Bank Norwegian ASA har utstedt 186 904 268 aksjer. Hver aksje gir en stemme.
Bærum, 30. juni 2021

Klaus‐Anders Nysteen
Styrets leder

Side 1

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. JULI 2021
SAK 4 – VALG AV STYRE
Styret i Bank Norwegian ASA (BANO) er valgt av Norwegian Finans Holding ASA (NOFI) som selskapets
eneaksjonær. Gjennomføringen av fusjonen mellom BANO og NOFI vil medføre at dagens NOFI‐aksjonærer
blir BANO‐aksjonærer. Styret ønsker å legge til rette for at aksjonærene etter gjennomføring av fusjonen gis
anledning til å velge det fremtidige styret i BANO. På bakgrunn av dette har styret bedt valgkomiteen
forberede innstilling til valg av styre i Bank Norwegian ASA.
Valgkomiteen innstiller på at generalforsamlingen velger følgende personer som medlemmer av styret i
Bank Norwegian ASA:
Verv
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Klaus‐Anders Nysteen
Christine Rødsæther
Izabella Kibsgaard‐Petersen
Hans Torsten Georg Larsson
Anita Marie Hjerkinn Aarnæs
John Einar Høsteland

Medlem

Lars Ola Kjos

Valgt
2020
2020
2020
2020
2021

På valg




Forslag

Kjetil A. Garstad frem til ordinær
generalforsamling 2022
Knut Arne Alsaker fremt til ordinær
generalforsamling 2022

Kjetil Garstad:
Kjetil Garstad har siden 2014 vært analytiker i Stenshagen Invest AS. Fra 2007 til 2013 var Garstad
analytiker i Arctic Securities AS, og før det i Enskilda Securities AB. Mellom 2001 og 2003 jobbet Garstad i
corporate finance avdelingen til UBS i London. Garstad er utdannet siviløkonom fra Norges
Handelshøyskole.
Garstad har vært styremedlem i Norwegian Finans Holding ASA siden 2019.
Knut Arne Alsaker:
Knut Arne Alsaker har vært Group Chief Financial Officer i Sampo Group siden 2019 og medlem av gruppens
Group Executive Committee siden 2014. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Alsaker
har tidligere innehatt ulike stillinger i Storebrand ASA (1998‐2000) og If P&C Insurance Ltd (2000‐2018).
Alsaker er styremedlem i If P&C Insurance Holding Ltd og styrets nestleder i Mandatum Life Insurance
Company Limited.
Alsaker har vært styremedlem i Norwegian Finans Holding ASA siden 2019.

SAK 5 – TILLEGGSGODTGJØRELSE TIL STYRELEDER
Som annonsert 28. juni 2021, har Tine Wollebekk sagt opp sin stilling som konsernsjef i Norwegian Finans
Holding ASA og Bank Norwegian ASA. Som annonsert den 29. juni 2021 har styret i etterkant besluttet å
utnevne CFO Klara Lise Aasen som midlertidig konsernsjef.
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På grunnlag av disse meldingene har styret og valgkomitéen i NOFI og Selskapet foreslått at styrets leder,
Klaus‐Anders Nysteen, gis et utvidet ansvar for å støtte ledelsen i Selskapet i en overgangsperiode som
forventes å vare i inntil seks måneder.
For å kompensere ham for dette tilleggsarbeidet foreslås det videre at styret i NOFI og selskapet gis
fullmakt til å godkjenne at Selskapet betaler Nysteen et tilleggshonorar på inntil NOK 200 000 per måned
for slikt arbeid fra det tidspunktet slikt tilleggsarbeid ble påbegynt.
Valgkomiteens rapport er tilgjengeliggjort på bankens nettside:
https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/GeneralMeeting
SAK 6 – FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER
KNYTTET TIL INCENTIVORDNINGER
For å gi styret nødvendig fleksibilitet og mulighet til å iverksette kapitalforhøyelser raskt, foreslår styret at
generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre aksjekapitalforhøyelser. Fullmakten vil kunne
benyttes ved utstedelse av vederlagsaksjer knyttet til incentivordninger og vederlagsaksjer ved erverv av
virksomhet innenfor selskapets formål, samt eventuell nødvendig styrking av selskapets egenkapital. Det vil
i så måte bidra til å gi Bank Norwegian ASA finansiell fleksibilitet, som etter styrets oppfatning er
hensiktsmessig tatt i betraktning selskapets utvikling og drift fremover.
Formålet tilsier at aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer skal kunne settes til side ved bruk av
fullmakten.
Det følger av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES) at dersom en styrefullmakt skal
dekke flere formål, bør hvert formål behandles som egen sak i generalforsamlingen. Av denne grunn
foreslås det å etablere to separate fullmakter der den ene omfatter incentivordninger, mens den andre
gjelder for vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innenfor selskapets formål og nødvendig styrking av
selskapets egenkapital.
På denne bakgrunn foreslår styret at selskapets generalforsamling treffer følgende vedtak om fullmakt til å
forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av vederlagsaksjer under incentivordninger:
Styret i Bank Norwegian ASA tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:
1. Aksjekapitalen i Bank Norwegian ASA skal, i én eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil
NOK 200 000.
2. Fullmakten kan benyttes ved utstedelse av vederlagsaksjer knyttet til incentivordninger.
3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2022, likevel senest til 30. juni 2022.
4. Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning av aksjer kan settes til side.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å
pådra selskapet særlige plikter.
6. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
7. Betinget av generalforsamlingens godkjennelse gjelder denne fullmakten i tillegg til styrefullmakten
om kapitalforhøyelse for utstedelse av vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innenfor
selskapets formål eller nødvendig styrking av selskapets egenkapital.
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SAK 7 – FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER
KNYTTET TIL ERVERV AV VIRKSOMHET OG STYRKING AV SELSKAPETS EGENKAPITAL
Styret forslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om styrefullmakt om kapitalforhøyelse for
utstedelse av vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innenfor selskapets formål eller nødvendig styrking
av selskapets egenkapital:
Styret i Bank Norwegian ASA tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:
1. Aksjekapitalen i Bank Norwegian ASA skal, i én eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil
NOK 11 456 151.
2. Fullmakten kan benyttes ved utstedelse av vederlagsaksjer knyttet til erverv av virksomhet innenfor
selskapets formål eller nødvendig styrking av selskapets egenkapital.
3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2022, likevel til senest 30. juni 2022.
4. Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning av aksjer kan settes til side.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å
pådra selskapet særlige plikter.
6. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
7. Betinget av generalforsamlingens godkjennelse gjelder denne fullmakten i tillegg til styrefullmakten
om kapitalforhøyelse for utstedelse av vederlagsaksjer under incentivordninger.

SAK 8 – FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER
Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til erverv av egne aksjer.
Fullmakten vil gi styret mulighet for å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som
allmennaksjeloven gir anledning til. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting, kan være et
viktig virkemiddel for optimalisering av Bank Norwegian ASAs aksjekapitalstruktur og eventuelt for utdeling
av selskapets midler til aksjonærene innenfor lovens grenser. Videre vil en slik fullmakt også medføre at
selskapet kan benytte egne aksjer til incentivprogrammer og helt eller delvis oppgjør i forbindelse med
erverv av virksomheter.
Fullmakten skulle kunne benyttes i forbindelse med lovlige tilbakekjøpsprogrammer (eventuelt med senere
nedskriving av aksjekapitalen med generalforsamlingens godkjennelse), godtgjørelse til styrets medlemmer,
for incentivprogram eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp av virksomhet, samt for å erverve aksjer der
dette er finansielt gunstig.
Styret foreslår at generalforsamlingen gir styrefullmakt til erverv av egne aksjer med en samlet pålydende
verdi tilsvarende 5 % av selskapets aksjekapital.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
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Styret tildeles fullmakt til å erverve Bank Norwegian ASAs egne aksjer på følgende vilkår:
1. Selskapet kan, i én eller flere omganger, erverve aksjer med en samlet pålydende verdi inntil NOK
11 456 151.
2. Det beløp som betales per aksje som erverves skal være minimum NOK 1 og maksimum NOK 200.
3. Styret kan benytte fullmakten i forbindelse med lovlige tilbakekjøpsprogrammer (eventuelt i
kombinasjon med senere nedskriving av aksjekapitalen med generalforsamlingens samtykke),
godtgjørelse til styrets medlemmer, for incentivprogram eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp av
virksomheter, samt for å erverve aksjer der dette er finansielt gunstig.
4. Styret står fritt med hensyn til hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer skal kunne skje på.
5. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2022, likevel til senest 30. juni 2022.

SAK 9 – VEDTEKTSENDRINGER
Gjennomføringen av fusjonen mellom Bank Norwegian ASA og Norwegian Finans Holding ASA krever at
bankens vedtekter endres slik at disse reflekterer overtakelsen av den virksomhet som har vært i NOFI,
samt møter lovens krav til vedtekter for et allmennaksjeselskap. Endringene medfører ingen vesentlige
konsekvenser for bankens aksjonærer.
Den vesentligste av de forslåtte endringene er en utvidelse av formålsparagrafen. Øvrige endringer er av
mer redaksjonell art.
Forslag til nye vedtekter ligger tilgjengelig på selskapets bankens nettside:
https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/GeneralMeeting
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Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling i Bank Norwegian ASA
avholdes digitalt 22.07.2021 kl. 09:00

Forhåndsstemme
Det kan forhåndsstemmes på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 21.07.2021 kl. 15.00.
Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/GeneralMeeting, eller
Investortjenester. I Investortjenester velg Hendelser og Generalforsamling.

Påmelding
Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 22.07.2021 og avgi stemme for:
_______________________ egne aksjer
Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/GeneralMeeting eller via
Investortjenester.
For påmelding via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.
I Investortjenester velg Hendelser og Generalforsamling.
Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.
Påmelding må være mottatt senest 21.07.2021 kl. 15:00.
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 Bank Norwegian ASA.
Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du gi fullmakt til en annen person.
Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/GeneralMeeting eller via
Investortjenester.
For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.
I Investortjenester velg Hendelser og Generalforsamling.
Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.
Fullmakt må være mottatt senest 21.07.2021 kl. 15:00.
Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.
Undertegnede: ______________________________________________________
gir herved (sett kryss)


Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller



__________________________________
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 22.07.2021 i Bank Norwegian 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 Bank Norwegian ASA.
Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller
hun bemyndiger. (Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Instruks til andre enn styrets leder, avtales direkte med
fullmektig.
Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA,
Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 21.07.2021 kl. 15:00.
Blanketten må være datert og signert.
Undertegnede: ______________________________________________
Ref.nr.:
gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 22.07.2021 i
Bank Norwegian 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 2021

For

Mot

Avstå

2. Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen







3. Godkjennelse av innkalling og agenda







4.1 Kjetil A. Garstad







4.2 Knut Arne Alsaker







5. Tilleggsgodtgjørelse til styreleder







6. Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer knyttet til incentivordninger







7. Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapital ved utstedelse av nye aksjer knyttet til erverv av virksomhet og
styrking av selskapets egenkapital







8. Forslag om styrefullmakt til erverv av egne aksjer







9. Vedtektsendringer







4. Valg av styremedlemmer
Valg av styremedlemmer

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.
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REGISTRERING AV FORHÅNDSSTEMMER OG FULLMAKT
Forhåndsstemmer og fullmakter kan registreres her (frist 21.07 kl.15:00 )

ONLINE DELTAKELSE
Online deltakelse på møtet her (logg inn FØR møtet starter kl. 09.00 den 22.07)

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE BANK NORWEGIAN ASA 22.07.2021
Bank Norwegian ASA vil gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling den 22.07.2021 kl. 09:00 som et digitalt
møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av
hvordan du deltar online. Vi gjør samtidig oppmerksom på at du istedenfor å delta online har mulighet til å
forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan
avgi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt med instruks kan du allikevel velge å logge deg inn på
generalforsamlingen og overstyre din stemme på de enkelte sakene. Om du har gitt en åpen fullmakt, men allikevel
logger deg på det virtuelle møtet, så tar du tilbake dine stemmerettigheter og må stemme online.
Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål til sakene på
agendaen samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike
referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (VPS) for generalforsamlingen.
Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, men man må være logget inn før generalforsamlingen starter for å
kunne delta. De følgende sidene vil gi deg en liten guide om hvordan du får tilgang, kan delta og avgi stemmer online på
generalforsamlingen.

Aksjonærer som ikke finner sitt Referansenummer og PIN-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål er
velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), eller sende en epost til genf@dnb.no

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE
TRINN 1

TRINN 2

TRINN 3

For å kunne delta online må du gå
inn på Lumi-løsningen ved å gjøre
et av følgende:

Når du enten har lastet ned Lumi AGM app
eller åpnet https://web.lumiagm.com i din
nettleser, må du taste inn nedenstående
Meeting ID og klikke Join:

Du må deretter taste inn din
identifisering:

a)

b)

Bruk Lumi AGM app: Last
ned Lumi AGM app fra Apple
App Store eller Google Play
Store ved å søke etter Lumi
AGM, eller
Besøk
https://web.lumiagm.com:
Gå til Lumi AGM websiden
https://web.lumiagm.com
enten på din smarttelefon,
nettbrett eller pc. Du bør ha
siste versjon av Chrome,
Safari, Internet Explorer 11,
Edge eller Firefox. Vennligst
sjekk at din nettleser er
kompatibel.

--------------------------------Meeting ID:164-252-118
--------------------------------Eventuelt bruk denne linken
https://web.lumiagm.com/?fromUrl=182321981

så kommer du rett til trinn 3

a) Ref. nummer fra VPS for
generalforsamlingen
b) PIN-kode fra
generalforsamling

VPS

for

Du vil ha muligheten til å logge
inn
en
time
før
generalforsamlingen starter.
Når du er logget inn kommer du
til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du
informasjon
fra
selskapet,
mulighet for å stille spørsmål og
følge generalforsamlingen.

HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE
Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til
generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser,
Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.
Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via www.vps.no eller nettbank. Ta kontakt med
din kontofører om du mangler tilgang.
Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt
pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på fullmaktsblankett)
Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en nominee konto (ikke aktuelt for norske aksjonærer) må overføres
til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den
segregerte kontoen dannes det et referansenummer og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du
ønsker ytterligere informasjon om dette, og/eller ønsker tilgang til referansenummer og PIN-kode for å delta online.

HVORDAN AVGI STEMME

Når Generalforsamlingen starter vil alle saker være åpne for avstemming. Saker
lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de.
Ved å klikke på stemmeikonet
går du videre til sakene på agendaen og
avstemmingsvalg på de enkelte sakene.
For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når
du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert.
For ‐ Vote received

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere.
Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter
avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.
Om du har forhåndsstemt, eller gitt stemmeinstruks til styrets leder, vil du ved
innlogging kunne overstyre ditt stemmevalg på de enkelte saker. Har du gitt
åpen fullmakt kan du ta tilbake dine stemmerettigheter ved å logge inn, og må
da huske å stemme.
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SPØRSMÅL TIL STYRETS LEDER
Spørsmål eller ytringer om sakene på agendaen kan sendes inn av
aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder
åpent for dette.
Dersom du ønsker å stille spørsmål til sakene på agendaen, velg
meldingsikonet.
Skriv inn ditt spørsmål i meldingsboksen. Når du har skrevet ferdig ditt
spørsmål, klikk på send knappen.
Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å
unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.
Alle aksjonærer som sender inn spørsmål vil fremgå med fullt navn.

NEDLASTING
Linker vil være tilgjengelig på
informasjonssiden. Når du klikker på en
link, vil det valgte dokumentet åpnes i
din nettleser.
Databruk
for
streaming
av
generalforsamlingen eller nedlasting av
dokumenter via plattformen vil variere
avhengig av individuell bruk, utstyret
som brukes (Android, iPhone, etc.) og
hvilken nettverkstilkobling man har (3G,
4G).

Eventuelle gjesteinnloggede vil ikke få mulighet til å sende inn spørsmål.
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