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PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
IDEX ASA

Den 9. mai 2019 ble det avholdt ordinær generalforsamling i IDEX ASA ("Selskapet
Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45 i Oslo. Generalforsamlingen ble
styreleder Morten Opstad.
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Tilstede: 18 aksjonærer var til stede. 366 078 813 aksjer var representert enten personlig
eller ved fullmakt. Det utgjorde 67,24 o/o av aksjekapitalen.

Oversikt over stemmeberettigede aksjer representert og protokoll for stemmegivningen under
generalforsam I i ngen ved legges.

1. Registrering av fremmøtte aksjonærer, som enten er til stede personlig eller
møter ved fullmakt. Valg av møteleder og en person til å medundertegne
protokollen.

Morten Opstad gjennomgikk fremlagt oppmøteliste, fullmaktsliste og oversikt over
stemmeinstrukser fra DnB Verdipapirservice. Denne ble enstemmig vedtatt og lagt til grunn.
Samtidig gjorde møteåpner oppmerksom på at det iht, stemmeinstrukser ville være et antall
aksjer under enkelte agendapunkt som enten ville bli notert som stemme imot forslaget eller
stemme som avholdt seg fra votering,

Morten Opstad ble enstemmig valg til møteleder. Kenneth Gabrielsen ble valgt til å
medu ndertegne protokollen.

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Det kom ingen innvendinger mot innkallingen, som sammen med dagsorden ble enstemmig
godkjent av genera lforsa mli ngen.

3. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2018

Årsberetning og årsregnskap for 2018 ble gjennomgått, Årsberetning og årsregnskap for IDEX
ASA og IDEX konsern for 2018 ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

4. Retningslinjer for lederlønnsfastsettelse

(a) Veiledende vedtak om lederlønnsfastsettelse

Styrets forslag ble giennomgått. 2OO OOO aksjer stemte mot forslaget i henhold til
stem mei nstru kser, Genera lforsa m I i ngen fattet følgende

Vedtak:

Den ordinære generalforsamlingen tar til etterretning styrets erklæring vedrørende
retningslinjer for lederlønnsfasfseftelse i henhold til allmennaksjelovens $ 6-16a, som
presentert for generalforsamlingen. I tilfelle styret inngår ny(e) avtale(r) som gjelder i 2020
som avviker fra retningslinjene for 2020 skal begrunnelsen for dette inntas i protokollen for
det a ktuel le styremøte.
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(b) Bindende vedtak om lederlønnsfastsettelse

Styrets forslag ble gjennomgått, 6 964 644 aksjer stemte mot forslaget i henhold til
stemmeinstrukser, Generalforsamlingen fattet følgende

Vedtak:

Den ordinære generalforsamlingen viser til vedtak under sak 5 på dagsorden på denne
generalforsamlingen. Andre aksjebaserte incentivordninger for ledelsen krever
genera I fo rsa m I i n g e n s sa mty kke.

5. Tegningsrettsbasertincentivplan2O19

Styrets forslag ble gjennomgått. 6 964 644 aksjer stemte mot forslaget i henhold til
stem mei nstru kse r. Genera lforsa m I i n gen fattet føl gende

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar et nytt 2019 tegningsrettsbasert incentivprogram, der
selskapet kan utstede frittstående tegningsretter til ansatte samt innleide enkeltpersoner
som utfører tilsvarende arbeid i IDEX ASA, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper
( h e retter ko I I ektivt ben ev nt " SeI ska pet" ).

For å unngå tvil, omfatter dette også utstedelse av tegningsretter til (i) ansatte og
innleide enkeltpersoner i IDEX America Inc., et heleid datterselskap av Selskapet etablert
og i drift i henhold til lovgivningen i Delaware, og/eller (ii) andre ansatte eller innleide
enkeltpersoner i lDEX-konsernet som er US-amerikanske statsborgere, bosatt i USA i
henhold til I 7701 av U.S. Internal Revenue Code av 1986 (som endret), og US-
amerikanere ikke bosatt i USA som opparbeider seg en rettighet etter planen i løpet av
en periode som ansatt i USA.

Hver tegningsrett gir innehaveren rett til å kreve utstedt ån aksje i Selskapet. Dersom
Selskapets aksjekapital eller antall aksjer blir endret som følge av fondsemisjon,
aksjesplitt, aksjespleis osv., skal det maksimale antall tegningsretter, og vederlaget for
aksjene som utstedes, justeres tilsvarende og eventuelt avrundes ned til nærmeste hele
antall.

Antallet tegningsretter som kan utstedes skal være minst 6n tegningsrett og maksimalt
59 775 203 tegningsretter, likevel begrenset slik at antallet utstedte og utestående
tegningsretter under alle tegningsrettsprogram i Selskapet ikke skal overstige 10 (ti)
prosent av det registrerte antall aksjer i Selskapet på ethvert tidspunkt.

Tegningsrettshaveren må tegne sine tegningsretter senesf dagen før den ordinære
generalforsamlingen i Selskapet i 2020.

Det skal ikke betales vederlag for tegningsrettene

Tegningsrettene skal ikke kunne overdras annet enn ved testament eller i henhold til lov
om arv og skifte,

Innløsningsplanen for tegningsrettene skal være 25 prosent hvert år, med start ett år fra
datoen da tegningsrettene ble tildelt. Startdato for opptjening skal være den siste av
følgende datoer forut for tildeling av tegningsrettene: (i) 15. januar, (ii) 15. april, (iii) 15.
juli, eller (iv) 15. oktober. Styret kan beslutte en kortere innløsningsplan, dersom styret
finner dette hensiktsmessig. Hensikten med en innløsningsplan med 25 prosent hvert år
er at dette balanserer kortsiktig motivasjon mot langsiktig tilknytning.
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Deriom det oppstår en situasjon som er definert som "Change of Control", skal alle
utestående tegningsretter kunne innløses 700 prosent fra tidspunktet for gjennomføring
av 'Change of Control" med mindre styret bestemmer noe annet. "Change of Control"
skal i denne sammenheng anses å foreligge når ett av følgende tilfeller har inntrådt; (i)
ved ethvert kjøp, salg eller annen disponering over aksjer i Selskapet eller aktiva
tilhørende Selskapet eller fusjon eller annen sammenslting som innebærer en fullstendig
eller vesentlig endring av eierinteressen til Selskapets aktiva, (ii) ved ethvert erverv av
aksjer hvor en juridisk person direkte eller indirekte blir den reelle eier av aksjer i
Selskapet ved å kontrollere 50 prosent eller mer av det samlede stemmetallet pt de
aksjer som er utstedt i Selskapet; eller (iii) ved endelig likvidasjon av Selskapet i henhold
til en plan som er vedtatt av Selskapets aksjonærer.

Styret skal utarbeide utfyllende regler og prosedyrer for utøvelse av tegningsretter ved
oppsigelse eller fratreden for ansatte eller innleide personer, herunder frister for å
gjennomføre utøvelsen etter avslutning av ansettelsesforhold eller innleieavtale. Dersom
det anses hensiktsmessig, kan styret stille opp spesifikke milepæler eller kriterier for
opptjening og utøvelse av tegningsretter.

I forbindelse med utstedelse av tegningsretter i henhold til dette vedtaket og den derav
følgende utvidelse av Selskapets aksjekapital, gir eksisterende aksjonærer avkall på sine
fortrinnsretter til å tegne tegningsretter eller aksjer i henhold til allmennaksjeloven.

Som vederlag for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene
i henhold til dette, skal innehavere av tegningsretter betale Selskapet et beløp per aksje
som minimum skal tilsvare det høyeste beløp av (i) gjennomsnittlig sluttkurs på
Selskapets aksjer, slik den er rapportert av Oslo Børs, ti handelsdager umiddelbart forut
for den dato tegningsrettene blir utstedt, og (ii) sluttkurs på Selskapets aksjer rapportert
av Oslo Børs på handelsdagen umiddelbart forut for den dato tegningsretten blir utstedt,
likevel slik at dersom tegningsrettsinnehaveren eier 10 prosent eller mer av Selskapets
aksjer og tildelingen av tegningsretter kvalifiserer som <<Incentive Stock Options>> under
U.S. Internal Revenue Code, skal innehaveren av tegningsretter som vederlag for
aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene betale Selskapet
et beløp per aksje som, minimum, skal være 170 o/o dv det høyeste av (i) gjennomsnittlig
sluttkurs på Selskapets aksjer rapportert av Oslo Børs ti handelsdager umiddelbart forut
for den dato tegningsrettene blir utstedt, og (ii) sluttkurs på Selskapets aksjer rapportert
av Oslo Børs på handelsdagen umiddelbart forut for den dato tegningsretten btir utstedt.
Styret kan beslutte, etter eget skjønn, og dersom det foreligger spesielle
omstendigheter, at det vederlag som skal betales per aksje skal være lavere enn faktisk
eller gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer som angitt ovenfor; likevel slik at det
vederlag som skal betales per aksje ikke under noen omstendighet skal være lavere enn
pålydende per aksjer på ethvert tidspunkt. Det maksimale antall aksjer som kan utstedes
med en utøvelsespris per aksje som er lavere enn faktisk eller gjennomsnittlig sluttkurs
p3 Selskapets aksjer, skal under ingen omstendighet overstige 5 977 520 aksjer.

Ingen tegningsretter kan utøves etter femårsdagen for dette vedtak. I forbindelse med
utstedelsen av tegningsretter kan Selskapet fastsette vilkår for utøvelse og innføre
restriksjoner på salg og overdragelse av aksjer utstedt i forbindetse med utøvelse av
teg ningsrettene.

Enhver aksje som Selskapet utsteder i henhold til tegningsrettsplanen skal gi rett til
utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er
registrert i Foretaksregisteret. Alle andre aksjonærrettigheter knyttet til disse aksjene,
herunder rettigheter omhandlet i 911-12 (2) (9) iallmennaksjeloven, skal gjelde fra
dato for innbetaling av utøvelsesprisen.
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6. Styrefullmakt til å utstede aksjer

(a) Styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plasseringer

Styrets forslag ble gjennomgått. Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende

Vedtak:

1. Styret i IDEX ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre 6n eller flere
kapitalutvidelser ved å utstede nye aksjer. Aksjekapitalen kan etter denne fullmakt
økes med inntil NOK B 966 280,55 (som tilsvarer 70 prosent av Selskapets registrerte
aksjekapital). Videre skal summen av kapitalutvidelsene som styret kan gjennomføre
under dette punkt 6 under enhver omstendighet ikke overstige NOK B 966 280,55. Alle
tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med
virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret
(for å unngå tvil, ikke inkludert de øvrige fullmakter under dette punkt 6 og punkt 7 på
dagsorden),

2. Denne fullmakten kan benyttes i forbindelse med privat plassering og utstedelse av
aksjer til egnede investorer (kan være nåværende og/eller nye aksjeeiere, herunder
ansatte i Selskapet) for å innhente ytterligere kapital for Selskapet. Fullmakten dekker
ikke kapitalutvidelser i forbindelse med fusjoner, jf. allmennaksjeloven I 13-5.

3. Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved fondsemisjon,
aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som
utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.

4. Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av
allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen ifølge denne fullmakt.

5. Styret har fullmakt til å fastsette vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for
innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.

6. Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt
til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i
a llmennaksjeloven I 10-2.

7. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende
størrelsen på aksjekapitalen når den nærværende fullmakten brukes.

B. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2020, men ikke
lenger enn til 30. juni 2020.

9. De nye aksjene som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte
som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er
registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter
fra den dagen de blir utstedt, med mindre styret bestemmer noe annet.

10. Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges

(b) Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemisjoner

Styrets forslag ble gjennomgått. Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende

Vedtak:
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1. Styret i IDEX ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre 6n eller flere
kapitalutvidelser ved å utstede nye aksjer. Aksjekapitalen kan etter denne fullmakt økes
med inntil NOK B 966 280,55 (som tilsvarer 70 prosent av Selskapets registrerte
aksjekapital). Videre skal summen av kapitalutvidelsene som styret kan gjennomføre
under dette punkt 6 under enhver omstendighet ikke overstige NOK B 966 280,55. Alle
tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med
virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret
(for å unngå tvil, ikke inkludert de øvrige fullmakter under dette punkt 6 og punkt 7 på
dagsorden).

2. Denne fullmakten kan benyttes i forbindelse med fortrinnsrettsemisjon mot
eksisterende aksjonærer i Selskapet for å innhente ytterligere kapital for Selskapet.
Fullmakten dekker ikke kapitalutvidelser i forbindelse med fusjoner, jf.
allmennaksjeloven I 13-5,

3. Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved fondsemisjon,
aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som
utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.

4. Styret har fullmakt til å fastsette vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for
innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.

5. Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt
til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i
a llmennaksjeloven I 10-2.

6. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til 3 endre Selskapets vedtekter vedrørende
størrelsen på aksjekapitalen når den nærværende fullmakten brukes.

7. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2020, men ikke
lenger enn til 30. juni 2020.

B. De nye aksjene som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte
som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er
registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter
fra den dagen de blir utstedt, med mindre styret bestemmer noe annet.

9. Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.

7. Fastsettelse av styrehonorar

Valgkomiteens og styrets forslag ble gjennomgått, Ceneralforsamlingen fattet enstemmig følgende

Vedtak:

Styrehonorar fastsettes til 300 000 NOK til hvert styremedlem for perioden fra ordinær
generalforsamling i 2018 til ordinær generalforsamling i 2019. Styrets leder mottar et
tillegg på zs 000 NoK.

I tillegg refunderer Selskapet relevante utlegg som styremedlemmer måtte ha i
forbindelse med utøvelse av vervet.

Styremedlemmene kan velge å motta hele eller deler av styrehonoraret i form av aksjer i
Selskapet.



8. Styrevalg

Valgkomiteens forslag ble gjennomgått, 200 0OO aksjer stemte mot forslaget i henhold til
stemmeinstruks og 3 555 897 aksjer avstod fra å stemme i henhold til stemmeinstruks,
Generalforsaml i ngen fattet følgende
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Antall aksjer som hvert styremedtem vil kunne tegne seg for, beregnes på følgende
måte: Styremedlemmet skal kunne tegne seg for aksjer med en verdi (basert på
gjennomsnitt av sluttkursen på Selskapets aksjer de ti handelsdagene forut for den
ordinære generalforsamlingen i 2019) tilsvarende 1j3 prosent av kronebeløpet gitt som
styregodtgjørelse, likevel slik at styremedlemmet må betale en tegningskurs for aksjene
tilsvarende aksjenes pålydende på 0,15 NOK per aksje.

I den utstrekning styremedlemmet ønsker å motta styregodtgjørelsen i form av aksjer,
må styremedlemmet informere Selskapet om dette og tegne seg for de nye aksjene
innen handelsstart på Oslo Børs handelsdagen umiddelbart etter dato for den ordinære
generalforsamlingen i 2019. Styremedlemmet må samtidig forplikte seg til ikke å selge
aksjene før det tidligste av Selskapets ordinære generalforsamling 2020 og 30. juni
2020. Innbetaling av tegningsbeløp skal skje innen 37. mai 2019.

For å gjennomføre det foransttende gis styret fullmakt til å gjennomføre en eller flere
kapitalforhøyelser på tit sammen inntil NOK 200 000 for det formål å utstede aksjer til de
styremedlemmer som velger å motta styregodtgjørelsen i form av aksjer i stedet for
kontanter. Styret gis videre fullmakt til å endre Selskapets vedtekter tilsvarende,
N|værende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av
allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen ifølge denne fullmakt, De nye
aksjene, som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som
besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i
Foretaksregisteret. Denne styrefullmakten utløper den 31. mai 2019.

Vedtak:

Morten Opstad velges til styreleder for en periode på to år. Lawrence John Ciaccia velges til
nestleder av styret for en periode på to år. Deborah Davis, Hanne Høvding og Steven A.
Skaggs velges til styremedlemmer for en periode på to år. Andrew James MacLeod løses fra
styrevervet.

9. Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteens forslag ble gjennomgått. Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende

Vedtak:

Honorar til valgkomiteens medlemmer fastsettes til NOK 25 000 for lederen og NOK
15 000 for hvert av de øvrige medlemmer i perioden fra ordinær generalforsamling i
2018 til ordinær generalforsamling i 2019.

10. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens forslag ble gjennomgått. 3 555 897 aksjer avstod fra å stemme i henhold til
stem mei nstru ks, Genera lforsa m I i ngen fattet føl gende

Vedtak:

Haratd Voigt velges som leder av valgkomiteen for en periode på to år. Robert N. Keith
og Rune Sundvall velges som medlemmer av valgkomiteen for en periode på to år.
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11. Endring av foretaksnavn og vedtektsendring

Styrets forslag ble gjennomgått, Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende

Vedtak:

Selskapets navn endres fra Idex ASA til IDEX Biometrics ASA.

Som følge av overnevnte vedtak besluttet generalforsamlingen enstemmig at Selskapets
vedtekter $ 1 endres og gis følgende ordlyd:

$ 1 Selskapets navn er IDEX Biometrics ASA og det er et allmennaksjeselskap.

L2. Fastsettelse av honorar til revisor

Styrets forslag ble gjennomgått. Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende

Vedtak:

Revisors honorar for 2018 betales etter regning.

Det forelå ingen flere saker. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

(

Morten Opstad Ke eth Gab lsen



Totalt representert

ISIN: NO0003070609 IDEX ASA

Generalforsamlingsdato: 09.05.2019 09.00

Dagens dato: 09.05.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 18

Antall aksjer

Total aksjer 597 752 037

- selskapets egne aksjer 390 000

Totalt stemmeberettiget aksjer 597 362 037

Representert ved egne aksjer 3L 722 sOL

Sum Egne aksjer 317225(J1

Representert ved fullmakt 60 944 I49

Representert ved stemmeinstruks 273 4I2163

Sum fullmakter 334 356 312

Totalt representelt stemmeberettiget 366 O78 813

Totalt representert av AK 366 O78 813

o/o kapital

5,3L o/o

5r3l olo

to,20 o/o

45,77 o/o

55197 olo

6L,28 o/o

6Lr24 o/o

KontofØrer for selskapet :

DNB Bank ASA

For selska

ID



Protokoll for generalforsamling IDEX ASA

rsir'rr ruoooosoTooog toFX Asa

Generalforeamlingsdato: 09.05.2019 09.00

Dagens dato: 09.05.2019

Aksjeklase For Mot Avgitt€ avstår lkko avgitt Stemmeberettigede
represent€ne aksjer

Sak 1 valg av møteleder og en percon til å medundertegne protokollen iht. sty.ets forslag

ordinær 366 078 813 0 366 078 813 0 0 366 078 813

o/o avgitte stemmer 100,00 o/o 0,00 9ro 0,00 o/o

o/o representert AK 100,00 o/o 0,00 9tlo 100,00 o/o 0,00 % 0,00 o/o

o/o total AK 61,24 o/o 0,00 o/o 67,24 o/o 0,00 % 0.00 Yo

Totalt 365 078 813 0 365 078 813 0 0 366 078 813

Såk 2 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Ordinær 366 078 813 0 366 078 813 0 0 366 078 B13

o/o avgitte stemmer 100,00 o/o 0,00 o/o O,OO o/o

o/o representert AK 100,00 o/o 0,00 o/o 100,00 o/o 0,00 % 0,00 %
o/o total AK 6L,24 6/o 0,00 o/o 67,24 o/o O,OO o/o 0,00 %

Totalt 366 O78 813 O 366 O7a a13 O O 366 O7a 8r3

Sak 3 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap 20l8 som vedtatt av styret

Ordinær 366 078 813 0 366 078 813 0 0 366 078 813

%, avgitte stemmer 100,00 o/o 0,00 o/o 0,00 o/o

o/o representert AK 100,00 o/o 0,00 o/o 100,00 qo 0,00 yo O,OO o,/o

o/o total AK 67,24 o/o 0,00 % 61,24 o/o O,OO o/o 0,00 9o

Totalt 365 O78 813 O 356 O7a 813 O O 366 O7a 8r3

Sak 4(a) Veiledende vedtak om lederlønnsfastsettel* som forælått av styret

ordinær 365 878 813 200 000 366 078 813 0 0 366 078 B13

yo avgitte stemmer 99,95 Vo O,O6 o/o 0.00 9o

7o representert AK 99,95 Vo O,06 o/o 100,00 o/o 0,00 % 0,00 o/o

or'o total AK 61,27 o/o O,O3 o/o 6t,24 o/o 0,00 o/o O,0O o/o

Totalt 365878813 2OOO0O 366074813 O O 366078813

Sak 4(b) Bindende vedtak om lederlønnsfastsettelse som foreslått av styret

Ordinær 359 114 169 6 964 644 366 078 813 0 0 366 078 813

o/o avgitte stemmer 98,10 o/o L,9O o/o 0,00 o/o

o/o representert AK 98,10 o/o f,9O o/o 100,00 o/o 0,00 o/o 0,00 o/o

o/o total AK 60,08 o/o t,r7 o/o 6L,24 o/o 0,00 o/o 0,00 o/o

Totalt 359 114 169 6 964 644 366 O7a 813 O O 366 O78 813

Sak 5 T€gningsrettsbasert incentivplån 2019 som foreslått av styret

Ordinær 359 114 169 6964 644 366 078 813 0 0 366 078 813

yo avgitte stemmer 98,10 o/o f ,9O o/o 0,00 o/o

yo representert AK 98,10 Yo l,9O o/o 100,00 o/o 0,00 % O,OO Vo

o/o total AK 60,08 o/o 7,17 Vo 67,24 Vø 0,00 vo 0,00 o/o

Totalt 359114169 6964644 366078813 O O 366078813

Sak 6(a) Styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plass€ringor,som foreslått av styret

Ordinær 366 078 813 0 366 078 B13 0 0 366 078 813

yo avgitte stemmer 100,00 o/o O,OO o/o 0,00 o/o

Vo representert AK 100,00 yo O,00 o/o 100,00 oÅ 0,00 o/o 0,00 o/o

o/o total AK 61,24 o/o 0,00 % 6t,24 o/o 0,00 % 0,00 o/o

Totalt 365 O78 813 O 366 O7a 813 O O 366 O78 813

Sak 6(b) Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemisjoner,som foreslått av styret

Ordinær 366 078 813 0 366 078 813 0 0 366 078 813

o/o avgitte stemmer 100,00 o/o 0,00 o/o 0,00 o/o

o/o representert AK 100,00 % 0,00 o/o 100,00 o/o 0,00 o/o O,OO o/o

o/o total AK 61,24 o/o 0,00 o/o 6I,24 o/o 0,00 o/o 0,00 9o

Totatr 366 078 813 0 366 07a 813 0 0 366 078 813

Sak 7 Styrehonorar som foroslått av valgkomite€n

Ordinær 366 078 813 0 366 078 813 0 0 366 078 813

yo avgitte stemmer 100,00 Yo 0,00 ql/o 0,00 9o

o/o representert AK 100.00 9ro 0,00 o/o 100,00 o/o 0,00 % 0,00 o/o

o/o total AK 61,24 o/o O,O0 o/o 6t,24 Vo 0,00 % O,OO o/o

Totalt 366078813 O366O74a13 O O 366o7agr3
Sak I Styrovalg som for€slått av valgkomitecn

ordinær 362 322 976 200 000 362 522 916 3 555 897 0 366 078 813

o/oavgittestemmer 99,95Vo O,O60/o 0,00o/o

oÅ representert AK 98,97 o/o O,O6 o/o 99,03 o/o O,97 o/o O,O0 o/o

o/o toral AK 6o,6L o/o 0,03 oÅ 60,65 o/o o,6o o/o o,oo o/o
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Sak 9 Honorar til valgkomit€en, $m forælått av valgkomitæn

Ordinær 366 078 813 0 366 078 813 0 0 366 078 813
(h avgitte stemmer 100,00 % 0,00 06 0,00 %

% representert AK 100,00 % O,OO o/o 100,00 % 0.00 % 0,00 %
oÅ total AK 61,24 0,00 oå 67,240/0 0,00 0/o 0,00 7o

Toralr 356 078 813 0 366 0r8 8r3 0 0 366 07a a13

Sak l(t Valg av valgkomite som for€slått av valgkomlt€on

Ordinær 362522976 O 367522916 3 555 897 0 366 078 813
06 avgitte stemmer 100,00 % 0,00 o/o 0,00 %

% representert AK 99,03 o/o 0,00 % 99,03 ?o O,97 o/o 0,OO o/o

o/o totål AK 60,65 % 0,00 % 60,65 o/o 0,60 o/o 0,00 9o

Totalt 362522916 0 3625229L6 355sa97 0 356078a13

Sak l1 Endring av foretaksnavn og v€dt€ktsndring

Ordinær 366 078 813 0 366 078 813 0 0 366 078 813

016 avgltte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %
(% representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %

9o total AK 6L,24 o/o 0,00 % 6L,24 oh O,OO oh 0,00 %

Totalt 356 078 813 0 366 078 813 0 0 366 07a a13

Sak 12 Honorar til revisor som for€slåR av styj€t
Ordinær 366 078 813 0 366 078 813 0 0 366 078 813
oy'o avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %

% representert AK 100,00 o/o 0,00 % 100,00 % 0,00 oÅ 0,00 %

% total AK 67,2alo 0,00 o/o 67,240/o 0,00 % 0,00 oÅ

Toralt 366 07a a13 0 366 078 813 0 0 366 078 8r3

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

AksJelnformaston

Navn Totalt antall aksjsr Pålydende AksJ€kapltal Stcmmorett

Ordinær 597 752037 0,15 89 662 805,55 Ja

Sum:

!i 5-u Almlnnellg flcrtallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

S 5-18 Vedtektsendrhg
krever tllslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

I


