
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til Selskapets aksjonærer 
 
 
Vedlagt vil du finne innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Dolphin 
Interconnect Solutions ASA (”selskapet”) som avholdes fredag 16. februar kl 14.00 på 
selskapets forretningsadresse, Olaf Helsetsvei 6, 0694 Oslo. 
 
Hovedformålet med generalforsamlingen er å fatte vedtak om utstedelse av aksjer i 
selskapet som vederlag for kjøp av alle balanseposter, teknologi og overtakelse av alle 
forretningsavtaler-og aktiviteter i det amerikanske selskapet StarGen Inc, samt utstedelse 
av tegningsretter til ansatte i StarGen. 
   
StarGen ble stiftet i 1999 og hadde i 2006 et salg på USD 3,1 millioner av sitt 
nåværende produkt, StarFabric, til et tosifret antall OEM kunder. I tillegg har StarGen 
utviklet interconnect teknologi basert på PCI Express standarden, og nye PCI Express 
produkter forventes lansert i kombinasjon med selskapets SuperSockets(TM) software. 
På denne måten  oppnår selskapet et bredere og mer komplett produkttilbud enn 
konkurrentene.  
 
En utfyllende presentasjon av StarGen vil bli gitt på generalforsamlingen. For 
pressemelding og kopier av presentasjonsmateriell, se selskapets hjemmeside: 
www.dolphinics.com
 
Dersom du ikke har anledning til å møte, men likevel ønsker å være representert, kan du 
gi fullmakt til undertegnede eller annen møtende aksjonær på det vedlagte 
fullmaktsformular. 
 
 

Oslo, 31. januar, 2007 
for styret i Dolphin Interconnect Solutions ASA 

 
 

____________________________________ 
Jan Erik Engebretsen (sign) 

styrets leder 
 

Dolphin Interconnect   
Solutions ASA 
Pb. 150 Oppsal 
0619 Oslo, Norway 
Phone: +47 23 16 70 00 
Fax: +47 23 16 71 80 
www.dolphinics.com 
Enterprise no.: 
 

http://www.dolphinics.com/


 

 

TIL AKSJONÆRENE I DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA 

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

Det innkalles herved til en ekstraordinær 
generalforsamling i Dolphin Interconnect 
Solutions ASA (”Selskapet”): 

Fredag 16. februar 2007 kl. 14.00 

i selskapets kontorer i Olaf Helsets vei 6, 0694 
Oslo. 

An extraordinary general meeting in Dolphin 
Interconnect Solutions ASA (the “Company”) is 
hereby summoned: 

16 February 2007 at 2 pm   

at the company’s premises in Olaf Helsets vei 6, 
0694 Oslo. 

Til behandling foreligger: 

1. Åpning av generalforsamlingen ved 
styrets leder og registrering av 
møtende aksjonærer/fullmektiger 

2. Godkjennelse av innkallingen til 
generalforsamlingen og dagsorden 

3. Valg av møteleder og person til å 
medundertegne protokollen 

4. Forslag om kapitalforhøyelse – rettet 
emisjon 

5. Forslag om utstedelse av frittstående 
tegningsretter 

6. Forslag om styrefullmakt til 
kapitalforhøyelse 

7. Forslag om styrefullmakt til erverv av 
egne aksjer 

The following matters shall be addressed: 

1. Opening of the general meeting by the 
chairman of the board and registration 
of the present shareholders/attorneys 

2. Approval of the notice of the general 
meeting and the agenda 

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

4. Proposal of capital increase – private 
placing 

5. Proposal of issue of warrants 
 

6. Proposal of proxy to the board for 
capital increase 

7. Proposal of proxy to the board to 
purchase own shares 

 
4.   Forslag om kapitalforhøyelse – rettet 
emisjon 

25. januar 2007 ble det inngått en avtale om 
kjøp av virksomhet mellom StarGen Inc 
(”StarGen”), Dolphin Interconnect Solutions 
North America Inc (“Dolphin Inc”) og Selskapet 
(”Business Purchase Agreement”). Som 
vederlag ble det avtalt at StarGen skulle få 
aksjer i Dolphin Inc, som senere skal veksles 
mot aksjer i Selskapet. I henhold til avtalen vil 
det avtalte vederlag på 2 525 000 aksjer kunne 
bli justert noe opp eller ned avhengig av endelig 
størrelse på enkelte estimerte kostnader i 
perioden frem til generalforsamlingen. Det 
maksimale antall aksjer som kan utøves er 
derfor satt noe høyere enn avtalefestet 
vederlag.  
 

På denne bakgrunn foreslår styret at det 
gjennomføres en rettet emisjon i henhold til 
avtalen som det er referert til ovenfor og at 
generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

 
4. Proposal of capital increase – private 
placing 

25 January 2007 a business purchase 
agreement was entered into between StarGen 
Inc (”StarGen”), Dolphin Interconnect Solutions 
North America Inc (“Dolphin Inc”) and the 
Company (”Business Purchase Agreement”). As 
consideration it was agreed that StarGen should 
receive shares in Dolphin Inc, that later should 
be changed for shares in the Company. 
According to the agreement the total number of 
shares to be paid by Dolphin Interconnect 
Solutions ASA may be adjusted up or down 
depending on the final sum of certain estimated 
costs in the period leading up to the general 
meeting. The maximum number of shares that 
may be issued is therefore higher than the 2 
525 000 in the Business Purchase Agreement.  

Based on the above, the board proposes that a 
private placing is made in accordance with the 
agreement referred to above and that the 
general meeting makes the following resolution: 

(i) Selskapets aksjekapital forhøyes med (i) The company’s share capital is increased 



 

 

inntil NOK 540 000, fra NOK 1 790 468,20 
inntil til NOK 2 330 468,20. 

(ii) Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved 
utstedelse av inntil 2 700 000 nye aksjer 
hver pålydende kr 0,20. 

(iii) Videre innbetales NOK 15,80 per aksje til 
selskapets overkursfond, totalt inntil NOK 
42 660 000. Samlet tegningskurs per 
aksje er således NOK 16,00 hvilket 
medfører en samlet innbetaling på inntil 
NOK 43 200 000 

(iv) De nye aksjene tegnes av StarGen. 
Fortrinnsretten til eksisterende 
aksjonærer fravikes således i henhold til 
allmennaksjeloven § 10-5 jf. § 10-4. 
 

(v) Tegning av de nye aksjene skal finne sted 
i generalforsamlingsprotokollen eller i 
særskilt tegningsformular. Tegning skal 
skje innen to måneder etter 
generalforsamlingen.  

(vi) Som vederlag for de nye aksjene skal 
tegneren skyte inn samtlige aksjer i 
Dolphin Inc som utstedes til StarGen i 
tråd med Business Purchase Agreement. 
Aksjene i Dolphin Inc skal anses overdratt 
til Selskapet fra tidspunktet for tegningen 
av de nye aksjene. 
 

(vii) Oppgjør skal finne sted i Boston innen to 
måneder etter generalforsamlingen. 

(viii) De nye aksjene gir rett til utbytte fra det 
regnskapsåret de er utstedt. 
 

(ix) Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir 
selskapets aksjekapital og antall aksjer 
etter kapitalforhøyelsen. 
 

 

by up to NOK 540,000 from NOK 
1,790,468.20 to NOK 2 330 468.20. 

(ii) The capital increase is carried out by 
issuing up to 2,700,000 new shares, each 
with a nominal value of NOK 0.20. 

(iii) Furthermore, NOK 15.80 per share is paid 
to the share premium account, up to NOK 
42 660 000 in total. Thus, the total 
subscription price per share is NOK 16.00 
which implies a total payment of NOK43 
200 000 

(iv) The new shares are awarded to StarGen. 
Thus, the existing shareholders’ pre-
emption rights are set aside pursuant to 
Sections 10-5 cf. 10-4, of the Limited 
Liability Companies Act. 

(v) Subscription of the new shares shall take 
place in the minutes from the meeting or 
in a separate subscription form. 
Subscription shall take place within two 
months of the general meeting. 

(vi) As consideration for the new shares the 
subscriber shall contribute all the shares 
in Dolphin Inc that are issued to StarGen 
in accordance with the Business Purchase 
Agreement. The shares in Dolphin Inc 
shall be considered transferred to the 
Company from the time of subscription of 
the new shares. 

(vii) Settlement shall take place in Boston 
within two months of the general 
meeting. 

(viii) The new shares entitle their holders to 
dividend starting from the fiscal year in 
which they are issued.  

(ix) Article 4 of the Articles of Association is 
amended to reflect the share capital and 
number of shares after the capital 
increase. 

 

5.  Utstedelse av frittstående 
tegningsretter 

5. Issuance of warrants 

A. 5-årige tegningsretter 

I Business Purchase Agreement er det også 
avtalt utstedelse av frittstående tegningsretter 
til ansatte i StarGen som inngår konsulentavtale 
og senere ansettelsesavtale med Dolphin Inc, 
på nærmere bestemte vilkår. 
 

På denne bakgrunn foreslår styret at 
generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 

A. 5-year warrants 

In the Business Purchase Agreement it is also 
agreed that warrants shall be issued to the 
employees of StarGen that are covered by 
consultancy agreement and later employment 
agreement with Dolphin Inc, on more closely 
described conditions. 

The board therefore proposes that the general 
meeting makes the following resolution: 

(i) Selskapet skal utstede minimum 1 og (i) The company shall issue minimum 1 and 



 

 

maksimum 900 000 frittstående 
tegningsretter. 

(ii) Hver tegningsrett gir rett til utstedelse av 
én ordinær aksje i Selskapet, pålydende 
NOK 0,20 per aksje, mot betaling av en 
utøvelsespris lik NOK ____ (fastsettes til 
sluttkursen for Dolphin aksjene på Oslo 
Børs dagen før generalforsamlingen 
avholdes). 
 

(iii) Tegningsrettene tildeles StarGens 
personale, som nærmere angitt i vedlegg 
1 til generalforsamlingsprotokollen. De 
eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett 
for å tegne tegningsretter fravikes 
således. 

(iv) Tegningsrettene skal tegnes i et separat 
tegningsdokument. Fristen for tegning av 
tegningsrettene er  to måneder fra 
generalforsamlingen. 

(v) Det skal ikke betales vederlag for 
tegningsrettene. Tegningsrettene er 
betinget av at tegnerne inngår en 
konsulentavtale med og deretter 
aksepterer ansettelse i Dolphin Inc ved 
closing av Business Purchase Agreement. 
 

(vi) Hver tegningsrett kan utøves fra ”cliff 
dato” (utøvelsesperiodens begynnelse 
som angitt i vedlegg 2) inntil 16 februar 
2012, ved skriftlig melding til selskapets 
styreleder. Nærmere vilkår for retten til å 
gjøre tegningsrettene gjeldende følger av 
vedlegg 2 og 3. 

(vii) Tegningsrettene kan ikke overdras eller 
på annen måte gå over til ny eier før de 
utøves, med unntak som angitt i vedlegg 
2 og 3. 

(viii) De nye aksjene i Selskapet som skal 
utstedes ved utøvelse gir rett til utbytte 
og andre aksjonærrettigheter fra 
tidspunktet for utstedelse (dvs rett til 
utbytte fra regnskapsåret før 
utstedelsesåret hvis aktuelt). 

(ix) Dersom det foretas endringer i selskapets 
aksjekapital, skal tegningsrettsvilkårene 
justeres i henhold til det som er 
beskrevet i vedlegg 3. 

maximum 900,000 warrants. 
 

(ii) Each warrant gives the warrant holder the 
right to subscribe for one ordinary share 
in the Company at nominal value NOK 
0.20 per share, against payment of an 
exercise price of NOK _____(calculated as 
the closing price for the Dolphin share on 
the Oslo Stock Exchange on the date 
preceding the date of the general 
meeting). 

(iii) The warrants will be allocated to the 
StarGen personnel as specified in 
schedule 1 to the minutes of general 
meeting. Thus, the pre-emptive rights of 
the existing shareholders to subscribe for 
warrants are hereby waived. 

(iv) Subscription shall be effected in a 
separate subscription form. The warrants 
shall be subscribed for within two months 
from the general meeting. 

(v) No consideration shall be paid for the 
warrants. The warrants are however 
subject to the subscribers entering into a 
consultancy agreement to be substituted 
with employment with Dolphin Inc upon 
closing of the business purchase 
agreement. 

(vi) Each warrant may be exercised from “cliff 
date” (The start of the exercise period,  
as defined in schedule 2)   to February 
16th  2012 by written notice to the 
company’s chairman. Further conditions 
for exercising the warrants follow in 
schedule 2 og 3. 
 

(vii) The warrants may not be assigned to new 
owners prior to exercise, except as 
described in schedule 2 og 3. 
 

(viii) The new shares in the Company to be 
issued upon exercise will carry right to 
dividend and all other shareholder rights 
from the date of issuance (i.e. right to 
dividends for the accounting year prior to 
year of issuance if applicable). 

(ix) If any changes are made to the capital of 
the company, the terms of the warrants 
shall be adjusted in accordance with the 
descriptions in schedule 3. 

B.   Tilleggs-tegningsretter B. Additional warrants 

Det er i Business Purchase Agreement avtalt en 
mekanisme hvoretter de ansatte som tildeles 5-
årige tegningsretter skal kompenseres for 
endringer i prisen på Dolphin aksjene fra dato 

In the Business Purchase Agreement it is agreed 
a mechanism where the employees that are 
assigned 5-year warrants, shall be compensated 
for amendments in the price on the Dolphin 



 

 

for Business Purchase Agreement og frem til 
fastsettelse av utøvelsespris, gjennom tildeling 
av tilleggs-tegningsretter. På denne bakgrunn 
foreslår styret at generalforsamlingen fatter 
følgende vedtak: 

shares from the date of the Business Purchase 
Agreement and to the determination of the 
exercise price, through assignment of additional 
warrants. On this background the board 
proposes that the general meeting makes the 
following resolution: 

(i) Det utstedes minimum 1 og maksimum 
360 000 frittstående tegningsretter. 
Antall tegningsretter vil bli fastsatt av 
differansen mellom sluttprisen på 
Dolphin-aksjene på Oslo Børs dagen før 
inngåelsen av Business Purchase 
Agreement og tegningskursen slik at 
9 000 tilleggstegningsretter ville blitt 
utstedt for hver 1 %-positiv kursutvikling, 
oppad begrenset til 360 000. 
 

(ii) Hver tegningsrett gir 
tegningsrettshaveren rett til utstedelse av 
én ordinær aksje i Selskapet, pålydende 
NOK 0,20, mot betaling av NOK 
___(fastsettes til sluttkurs for Dolphin 
aksjene på Oslo Børs dagen før dato for 
avholdelse av generalforsamling). 

(iii) Tegningsrettene tildeles StarGens 
personale som nærmere angitt i vedlegg 
1 til generalforsamlingsprotokollen. De 
eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett 
for å tegne tegningsretter fravikes 
således. 

(iv) Tegningsrettene skal tegnes i et separat 
tegningsdokument. Fristen for tegning av 
tegningsrettene er to måneder fra 
generalforsamlingen. 

(v) Det skal ikke betales vederlag for 
tegningsrettene. Tegningsrettene er 
betinget av at tegnerne inngår en 
konsulentavtale med og deretter 
aksepterer ansettelse i Dolphin Inc ved 
closing av Business Purchase Agreement. 

(vi) Tegningsrettene kan utøves mellom 16. 
februar 2008 og 16. mai 2008 (mellom 
12 og 15 måneder etter 
generalforsamlingen ble avholdt), ved 
skriftlig melding til selskapets styreleder. 
Nærmere vilkår for retten til å gjøre 
tegningsrettene gjeldende følger av 
vedlegg 2 og 3. 
 

(vii) Tegningsrettene kan ikke overdras eller 
på annen måte gå over til ny eier før de 
utøves, med unntak av det som følger av 
vedlegg 2. 

(viii) De nye aksjene i Selskapet som skal 
utstedes ved utøvelse gir rett til utbytte 
og andre aksjonærrettigheter fra 
tidspunktet for utstedelse (dvs rett til 

(i) The company shall issue minimum 1 and 
maximum 360,000 warrants. The number 
of warrants will be determined by the 
difference in the closing price of the 
Dolphin shares at the Oslo Stock 
Exchange on the date preceding the 
signing of the Business Purchase 
Agreement and the Exercise Price so that 
9,000 additional warrants would be issued 
for each 1 % positiv development in the 
stock price, up to a maximum of 360,000. 

(ii) Each warrant gives the warrant holder 
right to subscribe for one ordinary share 
in the Company at nominal value NOK 
0.20 per share, against payment of NOK 
____ (calculated as the closing price for 
the Dolphin share on the Oslo Stock 
Exchange on the date preceding the date 
of the general meeting. 

(iii) The warrants will be allocated to the 
StarGen personnel as specified in 
schedule 1 to the minutes of general 
meeting.. Thus, the pre-emptive rights of 
the existing shareholders to subscribe for 
warrants are hereby waived. 

(iv) Subscription shall be effected in the 
protocol of the general meeting or in a 
separate subscription form. The warrants 
shall be subscribed for within two 
months] from the general meeting. 

(v) No consideration shall be paid for the 
warrants. The warrants are however 
subject to the subscribers entering into a 
consultancy agreement and subsequently 
accepting employment with Dolphin Inc 
upon closing of the Business Purchase 
Agreement. 

(vi) The warrants may be exercised between 
February 16th 2008 and May 16th 2008 
(between 12 and 15 months after the 
general meeting) by written notice to the 
company’s chairman. Further conditions 
for exercising the warrants follow in 
schedule 2  and 3. 

(vii) The Warrants may not be assigned to new 
owners prior to exercise, except as 
described in schedule 2 and 3. 
 

(viii) The new shares in the Company to be 
issued upon exercise will carry right to 
dividend and all other shareholder rights 



 

 

utbytte fra regnskapsåret før 
utstedelsesåret hvis aktuelt). 

(ix) Dersom det foretas endringer i selskapets 
aksjekapital, skal tegningsrettsvilkårene 
justeres i henhold til det som er 
beskrevet i vedlegg 3. 

 

from the date of issuance (i.e. right to 
dividends for the accounting year prior to 
year of issuance if applicable). 

(ix) If any changes are made to the capital of 
the company, the terms of the warrants 
shall be adjusted in accordance with the 
descriptions in schedule 3. 

 

6. Styrefullmakt  6.  Proxy to the board 

Styret foreslår at styret tildeles fullmakt til å 
forhøye selskapets aksjekapital. En slik 
styrefullmakt vil gjøre det lettere for selskapet å 
gjennomføre kapitalutvidelser i forbindelse med 
blant annet innløsning av tegningsretter, samt 
eventuelt for å styrke selskapets 
likviditetsreserve. Begrunnelsen for forslaget om 
styrefullmakt tilsier at styret også gis fullmakt til 
å fravike aksjonærenes fortrinnsrett. 
 

Styret foreslår på denne bakgrunn at 
generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 

(i) Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets 
aksjekapital med inntil NOK 447 617, 
svarende til 25% av aksjekapitalen. (Før 
økning under punkt 4.) Innenfor denne 
rammen kan fullmakten benyttes flere 
ganger. 

(ii) Fullmakten gjelder frem til avholdelse av 
ordinær generalforsamling i 2008.  

(iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett kan fravikes i 
henhold til allmennaksjeloven § 10-5 jfr. § 
10-4. 
 

(iv) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse 
mot innskudd i andre eiendeler enn penger 
og rett til å pådra Selskapet særlige plikter. 

(v) Fullmakten omfatter beslutning om fusjon 
jfr. allmennaksjeloven § 13-5. 

 

The board proposes that the board is granted a 
proxy to increase the company’s share capital. 
Such proxy would make it easier for the 
company to carry through capital increases in 
connection with i.a. exercise of warrants, and to 
strengthen the company’s liquidity reserve if 
relevant. This background for the proposed 
proxy also requires that the board may waive 
the pre-emptive rights of the existing 
shareholders.  

The board therefore proposes that the general 
meeting makes the following resolution: 

(i) The board is given proxy to increase the 
company’s share capital with up to NOK 
447 617, corresponding to 25% of the 
share capital. (Prior to any changes as 
of item 4 in this agenda) Within this 
frame the proxy may be utilised several 
times. 

(ii) The proxy is valid until an ordinary 
general meeting is held in 2008. 

(iii) The existing shareholders’ pre-emption 
rights may be set aside pursuant to 
Section 10-5, cf. Section 10-4, of the 
Limited Liability Companies Act. 

(iv) The proxy comprises capital increases in 
return for non-cash contributions and a 
right to assume special obligations on 
behalf of the Company. 

(v) The proxy covers a resolution on a 
merger in accordance with § 13-5 of the 
Limited Liability Companies Act. 
 

 



 

 

7. Fullmakt til erverv av egne aksjer 

Blant annet med mulighet til benyttelse i tilfeller 
der kjøp av  produktrettigheter er avtalt med 
oppgjør i aksjer i Selskapet, foreslår Styret at 
styret tildeles fullmakt til å erverve aksjer på 
vegne av Selskapet, jfr. allmennaksjelovens §§ 
9-2 flg. på følgende vilkår: 

(i) Selskapet kan erverve inntil 895 234 egne 
aksjer med en samlet pålydende verdi på 
inntil kr 179 046,80, tilsvarende inntil 10 % 
av selskapets aksjekapital. Selskapet kan 
ikke erverve egne aksjer dersom den 
samlede pålydende verdi av beholdningen 
av egne aksjer etter ervervet overstiger 10 
% av selskapets til enhver tid gjeldende 
aksjekapital. 

(ii) Ved erverv av egne aksjer kan det ikke 
betales et vederlag pr. aksje som er mindre 
enn NOK 10 eller som overstiger NOK 30.   

(iii) Styret fastsetter innenfor rammen av 
aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, 
jfr. aksjeloven § 6-28, på hvilke måter 
egne aksjer kan erverves eller avhendes. 
 

(iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær 
generalforsamling 2008. 

7. Proxy to purchase own shares 

Among several relevant situations, there may 
be cases where the Company enters into 
agreement to acquire product rights against 
payment in the form of shares in the Company. 
The board therefore proposes that the board is 
authorised to purchase shares on behalf of the 
Company cf. the Limited Liability Companies Act 
§§ 9-2 et seq. on the following conditions: 

(i) The Company can purchase up to 895,234 
own shares with a total par value of up to 
NOK 179,046.80, corresponding to up to 
10 % of the company’s share capital. The 
Company may not purchase own shares in 
case the total par value of own shares 
subsequently to the purchase corresponds 
to 10 per cent or more of the share capital 
of the Company. 

(ii) On purchase of own shares it shall be paid 
a compensation per share not less than 
NOK 10 and not exceeding NOK 30. 

(iii) Within the company legislation’s principle 
of equal treatment cf. the Limited Liability 
Companies Act § 6-28, the board 
determines in which ways own shares may 
be acquired and disposed of. 

(iv) The authorisation shall be effective until 
the ordinary general meeting in 2008. 

 

Det har ikke inntruffet hendelser etter siste 
balansedag som er av vesentlig betydning for 
selskapet. 

Kopi av seneste årsregnskap, årsberetning og 
revisjonsberetning er lagt ut på selskapets 
kontor. 

Aksjonærer har rett til å møte ved fullmektig. 
Det må i så fall fremlegges en skriftlig og datert 
fullmakt. Vedlagte fullmaktsformular kan 
benyttes. 

No incidents of significant importance to the 
company have taken place since the last 
accounting day. 

A transcript of the most recent annual accounts, 
annual statement and auditor’s report are 
available at the company’s office. 

Any shareholder has the right to be represented 
by an attorney. The attorney must present a 
written and dated power of attorney. The 
enclosed power of attorney may be used.  

 

 

 

Oslo, den 31. januar 2007  

for styret i Dolphin Interconnect Solutions ASA 

 

 

_______________________ 
Jan Erik Engebretsen 

styrets leder 



 

 

Vedlegg:   

Fullmaktsformular (Vedlegg 1) 

Vesting Criteria på norsk og enkelsk og informasjon vedrørende tegningsrettene (Vedlegg 2) 

Adjustments to the warrants på norsk og enkelsk (Vedlegg 3) 

Forslag til vedtektsendring (Vedlegg 4) 

Sakkyndig redegjørelse vedr. tingsinnskudd fra selskapets revisor. (Vedlegg til revisors 
redegjørelse er tilgjengelig ved henvendelse til selskapet og vil bli fremlagt på ekstraordinær 
generalforsamling) 

 



 

 

         Vedlegg 1 

FULLMAKT 

 

Som eier av _______ aksjer i Dolphin Interconnect Solutions ASA, org. nr. 984 861 060, gir 
jeg/vi herved  

 

 Styrets leder, Jan Erik Engebretsen 

 ________________________ (sett inn navn) 

 

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ekstraordinær 
generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA [16] February 2007. 

 

 

Underskrift: ________________________ 

Navn: ________________________ (blokkbokstaver) 

Sted/dato: ________________________ 

 

 

 

 

POWER OF ATTORNEY 

 

As the owner of _______ shares in Dolphin Interconnect Solutions ASA, business registration no. 
984 861 060, I/we hereby authorise 

 

 the chairman of the board, Jan Erik Engebretsen 

 ________________________ (insert name) 

 

to represent and cast votes for my/our shares at the extraordinary general meeting of Dolphin 
Interconnect Solutions ASA on [16] February 2007. 

 

 

Signature: ________________________ 

Name: ________________________ (capital letters) 

Place/date: ________________________ 



   

Vedlegg 2 

Tegningsretter 

Utøvelseskriterier 

 

Betingelsene og kriteriene nedenfor gjelder for alle ansatte i StarGen som mottar minst 3 000 
tegningsretter ved tiltreden som konsulenter og deretter ansatte i Dolphin Interconnect Solutions 
North America Inc. (”Dolphin US”). 

Betingelser: 

 
Utstedelsesdato: Datoen for Generalforsamlingens godkjennelse. 

Overdragelse:  Tegningsrettene skal overdras i henhold til undernevnte kriterier såfremt 
rettighetshaveren fortsatt er ansatt i eller konsulent for Dolphin US eller et 
tilknyttet selskap (en ”Forretningsforbindelse”). Dersom en 
rettighetshavers Forretningsforbindelse opphører som følge av (i) en ufrivillig 
oppsigelse av Dolphin US uten Grunn, (ii) død eller uførhet eller (iii) en 
frivillig oppsigelse av God grunn, så skal tegningsretten overdras fullt ut og 
umiddelbart utøves ved Utløpsdatoen. For ordens skyld: Tegningsretter som 
ennå ikke er overdratt fullt ut skal opphøre og ikke lenger ha virkning ved 
opphøret av Forretningsforholdet dersom dette skyldes andre ting enn det 
som er nevnt i punkt (i) til (iii) over. 

 Dersom Konsulentavtalen med rettighetshaverne sies opp før 
gjennomføringen av Transaksjonen og ikke erstattes med 
ansettelseskontrakter med Dolphin US, skal ingen av tegningsrettene 
utstedes og tegningsrettene skal opphøre og ikke lenger ha noen virkning. 
Med tanke på det foregående: 

 ”Grunn” skal bety (i) enhver handling, enten den involverer Dolphin US eller 
dets tilknyttede selskaper eller ikke, knyttet til bedrageri eller grove 
tjenesteforseelser der sistnevnte skal anses for å omfatte alle handlinger av 
seksuell karakter som kan antas å bli oppfattet som støtende for andre 
ansatte, (i) uærlige uttalelser eller handlinger av en rettighetshaver i 
forbindelse med Dolphin US eller dets tilknyttede selskaper, (iii) dersom en 
rettighetshaver blir siktet, tiltalt eller dømt for en kriminell handling, (iv) en 
rettighetshavers etter Styrets mening manglende overholdelse av en 
vesentlig del av denne rettighetshaverens ansvar og plikter, dersom den 
manglende overholdelsen fortsetter – etter Styrets mening – etter at den 
aktuelle rettighetshaveren har mottatt skriftlig varsel fra Styret, (v) grov 
uaktsomhet, forsettlige tjenesteforseelser eller krenkelse av en 
rettighetshaver når det gjelder Dolphin US eller et tilknyttet selskap, eller (vi) 
en rettighetshavers vesentlige brudd på enhver avtale der både han/henne 
og Dolphin US er parter.  

 ”God grunn” skal bety (i) en nedsettelse av rettighetshaverens lønn, bonus 
og/eller andre ytelser enn nedsettelser som (A) når det gjelder bonus er 
basert på Dolphin US eller Dolphins økonomiske prestasjoner, eller (B) når 
det gjelder lønn er en del av en generell lønnsreduksjon som gjelder for alle 
andre ansatte i samme situasjon i Dolphin US eller Dolphin, (ii) en reduksjon 
av stilling eller ansvarsområde, eller (ii) dersom kontoret der 
rettighetshaveren hovedsakelig jobber flytter mer enn 40 engelske mil unna 
og flyttingen ikke er godkjent av rettighetshaveren.  

Utøvelsesperiode: Tegningsrettene vil kunne utøves ved overdragelse fra Cliff date og frem til 
Utløpsdato. 

Utløpsdato: 60 måneder fra Utstedelsesdato for 5-årstegningsrettene, 15 måneder fra 
Utstedelsesdato for Tilleggstegningsrettene. 

 



   

Kriterier for utøvelse av 5-årstegningsrettene 

1. Produktutvikling 

40 % av Tegningsrettene som hver Rettighetshaver mottar skal være underlagt følgende kriterier 
for utøvelse.  

Kriterier Demonstrasjon av en bearbeidbar prototyp av Kestrel Chip. 

Frist:  Innen utgangen av mai 2007 

Forsinkelse: 30 % av den delen som er forbeholdt Produktutvikling trekkes fra det totale 
antall utstedte Tegningsretter dersom ovennevnte frist ikke overholdes. 
Deretter skal 10 % av produktutviklingsdelen trekkes fra det totale antall 
utstedte Tegningsretter for hver kalendermåned forsinkelsen vedvarer etter 
utløpet av mai 2007.  

Cliff: Tegningsrettene kan utøves  fra og med 12 måneder etter Utstedelsesdatoen 
forutsatt at ovennevnte kriterier er oppfylt. Deretter kan Tegningsrettene 
utøves helt frem til Utløpsdatoen. 

2. StarGens Inntekter totalt i 2007 

40 % av Tegningsrettene som er utstedt til hver Rettighetshaver er underlagt følgende kriterier for 
utøvelse: 

Kriterier: Totale Inntekter for produkter med StarGen-teknologi for minst USD 4 
millioner i 2007. 

Mislighold: Dersom de totale Inntektene for produkter med StarGen-teknologi for 
regnskapsåret 2007 havner under USD 4 millioner, skal den delen som er 
forbeholdt Inntekter Totalt i 2007 reduseres prosentvis tilsvarende hvor mye 
inntektene totalt kommer under USD 4 millioner. 

Cliff: Tegningsrettene kan utøves fra 31. desember 2008 forutsatt at ovennevnte 
kriterier i dette punkt 2 er oppfylt. Deretter kan Tegningsrettene utøves frem 
til Utløpsdato. 

3. 2008 

20 % av Tegningsrettene utstedt til hver rettighetshaver. 

Cliff: Tegningsrettene kan utøves fra og med 30. juni 2009. Deretter kan 
Tegningsrettene utøves frem til Utløpsdato.  

 

Overdragelseskriterier for Tilleggstegningsretter 

40 % av Tegningsrettene utstedt til hver rettighetshaver skal være underlagt følgende kriterier for 
utøvelse: 

Kriterier: Demonstrasjon av en bearbeidbar prototyp av Kestrel Chip. 

Frist: Innen utløpet av mai 2007. 

Forsinkelse: 30 % av den delen som er forbehold Produktutvikling trekkes fra det totale 
antall utstedte Tegningsretter dersom ovennevnte frist ikke overholdes. 
Deretter skal 10 % av produktutviklingsdelen trekkes fra det totale antall 
utstedte Tegningsretter for hver kalendermåned forsinkelsen vedvarer etter 
utløpet av mai 2007.  

Tegningsrettene kan utøves fra 12 måneder etter Utstedelse og frem til Utløpsdato. For nevnte 
40% av Tegningsrettene forutsetter utøvelse at også kriteriene ovenfor er oppfylt. 



        VEDLEGG 2 (FORTS) 

5-ÅRSTEGNINGSRETTENE 

1. Tegningsrettene kan utøves fra cliff dato til 16. februar 2012 ved skriftlig 
melding til styreformannen i Dolphin. Utøvelse av Tegningsretter er underlagt 
Gjennomførings- og Overdragelseskriteriene fremsatt i Bilag 1. Betaling av 
Tegningskursen skal foretas kontant til Dolphin i norske kroner med et beløp 
tilsvarende tegningskursen på de aksjene som Tegningsretten utøves for. 
Tegningsrettene vil bli behandlet som ikke-kvalifiserte aksjekjøpsopsjoner med 
tanke på inntektsskatt i USA. Rettighetsinnehaveren kan holde tilbake de minste 
føderale, statlige og lokale skattene som er påkrev ved lov på grunn av at 
utøvelsen av tegningsretten er underlagt inntektsskatt i USA, noe som helt eller 
delvis kan gjøres ved å gi Dolphin tillatelse til å tilbakeholde fra de ordinære 
aksjene i Dolphin som skal utstedes ved utøvelsen av tegningsretten eller ved å 
overføre til Dolphin, en rekke ordinære aksjer i Dolphin med en total rimelig 
markedspris i henhold til det beløp som er tillatt tilbakeholdt. Med mindre 
Rettighetshaveren beslutter at Dolphin skal holde tilbake et beløp som beskrevet 
i den foregående setningen, eller skaffer tilstrekkelig bevis for at det beløpet 
som skal tilbakeholdes er betalt, skal Dolphin være berettiget til å holde tilbake 
fra de ordinære aksjene i Dolphin som skal utstedes ved utøvelsen av 
Tegningsrettene, et antall ordinære aksjer i Dolphin med en total rimelig 
markedsverdi i henhold til det minste tillatte tilbakeholdelsesbeløp.  

2. Tegningsrettene kan ikke tildeles nye eiere før utøvelse finner sted, forutsatt at 
Tegningsretten kan utøves av Rettighetshaverens bestyrer eller personlige 
representant dersom Rettighetshaveren erklæres udyktig eller 
Rettighetshaverens begunstigede eller utøver i tilfelle Rettighetshaverens død. 
Alle ikke-overdratte Tegningsretter som er utstående når en Rettighetshaver 
avslutter sitt virke som ansatt eller konsulent i Dolphin eller Dolphin US skal i 
henhold til styrets nærmere instruksjoner bli overført på en måte som er i 
overensstemmelse med § 409A i United States Internal Revenue Code, hvis 
aktuelt, til utpekte nye innleide i Dolphin eller Dolphin US som har blitt tildelt 
plikter i forbindelse med Gjennomførings- og Overdragelseskriteriene 
omkostningsfritt innen 30 dager. 

A. TILLEGGSTEGNINGSRETTER 

1. Tilleggstegningsrettene kan utøves på et hvilket som helst tidspunkt mellom 16. 
februar 2008 og 16. mai 20078 ved skriftlig melding til styreformannen i 
Dolphin. Utøvelse av Tilleggstegningsretter er underlagt Gjennomførings- og 
Overdragelseskriteriene for Tilleggstegningsretter fremsatt i Bilag 1. Betaling 
av Tegningskursen skal foretas kontant til Dolphin i norske kroner med et beløp 
tilsvarende tegningskursen på de aksjene som Tegningsretten utøves for. 
Tilleggstegningsrettene vil bli behandlet som ikke-kvalifiserte 
aksjekjøpsopsjoner med tanke på inntektsskatt i USA. Rettighetsinnehaveren 
kan holde tilbake de minste føderale, statlige og lokale skattene som er påkrev 
ved lov på grunn av at utøvelsen av tegningsretten er underlagt inntektsskatt i 
USA, noe som helt eller delvis kan gjøres ved å gi Dolphin tillatelse til å 
tilbakeholde fra de ordinære aksjene i Dolphin som skal utstedes ved utøvelsen 
av tegningsretten eller ved å overføre til Dolphin, en rekke ordinære aksjer i 
Dolphin med en total rimelig markedspris i henhold til det beløp som er tillatt 



tilbakeholdt. Med mindre Rettighetshaveren beslutter at Dolphin skal holde 
tilbake et beløp som beskrevet i den foregående setningen, eller skaffer 
tilstrekkelig bevis for at det beløpet som skal tilbakeholdes er betalt, skal 
Dolphin være berettiget til å holde tilbake fra de ordinære aksjene i Dolphin 
som skal utstedes ved utøvelsen av Tegningsrettene, et antall ordinære aksjer i 
Dolphin med en total rimelig markedsverdi i henhold til det minste tillatte 
tilbakeholdelsesbeløp.  

2. Tilleggstegningsrettene kan ikke tildeles nye eiere før utøvelse finner sted, 
forutsatt at Tilleggstegningsretten kan utøves av Rettighetshaverens bestyrer 
eller personlige representant dersom Rettighetshaveren erklæres udyktig eller 
Rettighetshaverens begunstigede eller utøver i tilfelle Rettighetshaverens død. 
Alle ikke-overdratte Tilleggstegningsretter som er utstående når en 
Rettighetshaver avslutter sitt virke som ansatt eller konsulent i Dolphin eller 
Dolphin US skal i henhold til styrets nærmere instruksjoner bli overført på en 
måte som er i overensstemmelse med § 409A i United States Internal Revenue 
Code, hvis aktuelt, til utpekte nye innleide i Dolphin eller Dolphin US som har 
blitt tildelt plikter i forbindelse med Gjennomførings- og 
Overdragelseskriteriene omkostningsfritt innen 30 dager. 

 



 

VEDLEGG 2 
 

Warrants 
Performance and Vesting Criteria 

 
The terms and criteria below are applicable to all employees in StarGen that receive a 
minimum of 3 000 warrants upon becoming consultants and subsequently employees of 
Dolphin Interconnect Solutions North America Inc. (“Dolphin US”). 
 
Terms: 
Grant Date: Date of the General Meeting subject to approval at the General 

Meeting. 
 
Vesting: The warrants shall vest in accordance with the criteria set forth 

below so long as the warrant holder remains an employee or 
consultant of Dolphin US or an affiliate (a “Business 
Relationship”); provided, however, if a warrant holder’s Business 
Relationship terminates as a result of (i) an involuntarily termination 
by Dolphin US without Cause, (ii) death or disability, or (iii) a 
voluntary termination for Good Reason, then the warrant shall be 
fully vested and immediately exercisable though the Expiration 
Date. For the sake of clarity; Warrants that are not yet fully vested 
shall terminate and be of no further force and effect upon 
termination of the Business Relationship for any other reason other 
than that specified in (i), (ii) or (iii) above. 
 
Notwithstanding the foregoing, if the Consulting Agreements with 
the warrant holders are terminated prior to the closing of the 
Transaction and not substituted with employment agreements with 
Dolphin US, no portion of the warrants shall vest and the warrants 
shall terminate and be of no further force and effect.  For purposes 
of the foregoing:   

 
“Cause” shall mean (i) any act, whether or not involving 
Dolphin US or any affiliate, of fraud or gross misconduct, the latter 
of which shall be considered to include any act of a sexual nature 
that would be expected to be offensive to a reasonable employee; 
(ii) dishonest statements or acts of a warrant holder with respect to 
Dolphin US or any affiliate; (iii) if a warrant holder is charged with, 
indicted for or convicted of a crime; (iv) failure by a warrant holder 
to perform to the reasonable satisfaction of the Board of Directors of 
Dolphin US a substantial portion of such warrant holder’s duties and 
responsibilities, which failure continues, in the reasonable judgment 
of the Board, after written notice given to such warrant holder by the 
Board; (v) gross negligence, willful misconduct or insubordination 
of a warrant holder with respect to Dolphin US or any affiliate; or 
(vi) any material breach by a warrant holder of any agreement to 
which he or she and Dolphin US are both parties. 
 
“Good Reason” shall mean (i) a reduction of a warrant holder’s 
salary, bonus and/or benefits other than reductions that (A) with 
respect to bonus, are based on the financial performance of 
Dolphin US and/or Dolphin, or (B) with respect to salary, are part of 
a general salary reduction applicable to all other similarly situated 
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employees of Dolphin US and Dolphin; (ii) a reduction in title or 
responsibility, or (iii) the relocation of the offices at which a warrant 
holder is principally employed to a location more than 40 miles from 
such offices, which relocation is not approved by the warrant holder. 

 
Exercise period: Warrants will be exercisable upon vesting from Cliff date until the 

Expiration Date. 
 
Expiration Date: 60 months from the Grant Date for the 5-year Warrants, 15 months 

from Grant Date for the Additional Warrants. 
 
Strike: OSE list price on the exchange day preceding the Grant Date. 
 
Warrant Series: 5-year Warrants and Additional Warrants 
 
Vesting Criteria for 5-year Warrants: 
1. Product Development Lot
40% of the Warrants granted to each warrant holder shall be subject to the following criteria: 
 
Criteria. The demonstration of a workable prototype of the Kestrel Chip. 
 
Time Limit: By the end of May 2007.  
 
Delay: 30% of the Product Development Lot is deducted from the total 

granted number of Warrants if the Time Limit above is not met. 
Thereafter 10% of the Product Development Lot shall be deducted 
from the total granted number of warrants per calendar month of 
delay after the end of May 2007. 

 
Cliff: The Warrants will vest 12 months from the Grant Date provided the 

criteria above are met. Thereafter vested Warrants may be exercised 
until the Expiration Date. 

 
2. Total StarGen Revenues 2007 Lot
40% of the Warrants granted to each warrant holder shall be subject to the following criteria: 
 
Criteria: Total Revenues of products with StarGen technology of minimum 

USD 4 million in 2007.  
 
Non-perform: If total Revenue of products with StarGen technology for the fiscal 

year 2007 falls below USD 4 million, the Total Revenues 2007 Lot 
will be reduced by a percentage equal to the same percentage as the 
total revenue falls below USD 4 million.  

 
Cliff: The Warrants will vest December 31st 2008 provided the criteria 

above in this subsection 2 are met. Thereafter vested Warrants may 
be exercised until the Expiration Date. 

 
3. 2008 Lot
20% of the Warrants granted to each warrant holder. 
 
Cliff: The Warrants will vest June 30th 2009.  Thereafter vested Warrants 

may be exercised until the Expiration Date. 
 

 
LIBC/2898758.8 



 

Vesting Criteria for Additional Warrants: 
 
40% of the Warrants granted to each warrant holder shall be subject to the following criteria: 
 
Criteria. The demonstration of a workable prototype of the Kestrel Chip. 
 
Time Limit: By the end of May 2007.  
 
Delay: 30% of the Product Development Lot is deducted from the total 

granted number of Warrants if the Time Limit above is not met. 
Thereafter 10% of the Product Development Lot shall be deducted 
from the total granted number of warrants per calendar month of 
delay after the end of May 2007. 

 
The Warrants will vest 12 months after Grant, and may thereafter be exercised until the 
Expiration Date. 
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VEDLEGG 2 (FORTS.) 
 

A. THE 5-YEAR WARRANTS: 
 

1) Warrants may be exercised from cliff date to February 16th 2012 by written notice to Dolphin’s 
chairman.  Exercise of Warrants is subject to the Performance and Vesting Criteria stated in 
Schedule 1 having been met.  Payment of the Exercise Price shall be made in cash in NOK 
funds payable to the order of Dolphin in an amount equal to the exercise price of shares for 
which the Warrant is being exercised.  The Warrants will be treated as non-qualified stock 
options for U.S. income tax purposes.  The Warrant Holder may elect to have the minimum 
amount of any federal, state and local taxes required by law to be withheld on account of the 
exercise of the warrant becoming a taxable event for U.S. income tax purposes, satisfied, in 
whole or in part, by authorizing Dolphin to withhold from the ordinary shares in Dolphin to be 
issued upon exercise of the warrant or by transferring to Dolphin, a number of ordinary shares 
in Dolphin with an aggregate fair market value that would satisfy the withholding amount due.  
Unless the Warrant Holder elects to have Dolphin withhold as provided in the preceding 
sentence or provides evidence of payment of the amount required to be withheld reasonably 
satisfactory to Dolphin, then Dolphin shall have the right to withhold from the ordinary shares 
in Dolphin to be issued upon exercise of the warrant a number of ordinary shares in Dolphin 
with an aggregate fair market value that would satisfy the minimum withholding amount due. 

2) The Warrants may not be assigned to new owners prior to exercise; provided, however, that 
the Warrant may be exercised by the Warrant Holder’s guardian or personal representative in 
the event of the Warrant Holder’s incapacity or Warrant Holder’s beneficiary or executor in the 
event of Warrant Holder’s death. Any unvested Warrants that remain outstanding when a 
Warrant Holder ceases to serve as an employee or consultant to Dolphin or Dolphin US shall, 
as further instructed by the board of the Company, be transferred, in a manner that complies 
with Section 409A of the United States Internal Revenue Code, if applicable, to designated 
new hires in Dolphin or Dolphin US, who have assigned duties related to the Performance and 
Vesting Criteria, at no cost within 30 days.   

B. THE ADDITIONAL WARRANTS 

1) Each Additional Warrant may be exercised at any time between February 16th 2008 and May 
16th 2008 (between 12 and 15 months after EGM) by written notice to Dolphin’s chairman. 
Exercise of Additional Warrants is subject to the Vesting Criteria for Additional Warrants stated 
in Schedule 1 having been met.  Payment of the Exercise Price shall be made in cash in NOK 
funds payable to the order of Dolphin in an amount equal to the exercise price of shares for 
which the Warrant is being exercised.  The Additional Warrants will be treated as non-qualified 
stock options for U.S. income tax purposes.  The Warrant Holder may elect to have the 
minimum amount of any federal, state and local taxes required by law to be withheld on 
account of the exercise of the warrant becoming a taxable event for U.S. income tax purposes, 
satisfied, in whole or in part, by authorizing Dolphin to withhold from the ordinary shares in 
Dolphin to be issued upon exercise of the warrant or by transferring to Dolphin, a number of 
ordinary shares in Dolphin with an aggregate fair market value that would satisfy the 
withholding amount due.  Unless the Warrant Holder elects to have Dolphin withhold as 
provided in the preceding sentence or provides evidence of payment of the amount required to 
be withheld reasonably satisfactory to Dolphin, then Dolphin shall have the right to withhold 
from the ordinary shares in Dolphin to be issued upon exercise of the warrant a number of 
ordinary shares in Dolphin with an aggregate fair market value that would satisfy the minimum 
withholding amount due. 

2) The Additional Warrants may not be assigned to new owners prior to exercise; provided, 
however, that the Additional Warrant may be exercised by the Warrant Holder’s guardian or 
personal representative in the event of the Warrant Holder’s incapacity or Warrant Holder’s 
beneficiary or executor in the event of Warrant Holder’s death. Any unvested Additional 
Warrants that remain outstanding when a Warrant Holder ceases to serve as an employee or 
consultant to Dolphin or Dolphin US shall, as further instructed by the board of the Company, 
be transferred, in a manner that complies with Section 409A of the United States Internal 
Revenue Code, if applicable, to designated new hires in Dolphin or Dolphin US, who have 
assigned duties related to the Performance and Vesting Criteria, at no cost within 30 days.   
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VEDLEGG 3 

ADJUSTMENTS TO THE 5-YEAR AND ADDITIONAL WARRANTS 

If any changes are made to the capital of the Company, the terms of the Warrants shall be 
adjusted in accordance with the following; provided, however, that any modification of the 
Warrants shall be handled in a manner that does not result in a material modification of the 
Warrants within the meaning of Section 424 of the United States Internal Revenue Code: 

A. Rights issues  

 
In the event of any issue of new shares by the Company with preferential  
subscription rights for existing shareholders, the Exercise Price shall be adjusted as follows: 

new Exercise Price = 
MV

EDMV
x old Exercise Price 

 
EDMV = Estimated diluted market value per share 
MV = Market value per share as of the last date the shares are traded with subscription rights 
included. 
 
The EDMV shall be arrived at by adding (a) the MV multiplied by the number of shares in issue 
(other than shares held by the Company) immediately before the new issue and (b) the new issue 
price multiplied by the number of shares which are issued in connection with the new issue, after 
which the sum shall be divided by the total number of shares in issue (other than shares held by 
the Company) after the new issue. 
 
Except as provided for above and in H. below, increases of the Company’s share capital shall not 
cause an adjustment of the terms of the Warrants.  

B. Reduction of share capital or share premium fund by repayment 

 
If a distribution is made to the shareholders of the Company by way of a reduction of the 
Company’s share capital or share premium fund, the Exercise Price shall be adjusted as follows: 
 
new Exercise Price =  old Exercise Price – amount distributed per share 
 
If the distribution is made in assets other than cash, the value of the distributed assets shall be 
determined by the Board.  
 
Any payment made by the Company in connection with redemptions of shares shall not result in an 
adjustment of the terms of the Warrants provided that the payment per share does not exceed the 
MV.  

C. Bonus issue, split or reverse split of Shares ("Share Transaction") 

 
In the event of a Share Transaction (with the exception of a bonus issue of shares as consideration 
in a merger), the new Exercise Price shall be set as follows: 

new Exercise Price = 
actionShareTrans
actionShareTrans

theaftersharesofnumber
thebeforesharesofnumber

x old Exercise Price  

D. Demerger 

 
If the Company carries out a de-merger, the Warrants shall be divided between the companies 
which participate in the de-merger on the same terms on which the Company’s shares were 
apportioned.  
 
Notwithstanding the above, the Board may instead determine that the Warrants shall be attached 
to shares in the company which will be the employer of the Employee after the de-merger. If the 
Board so determines, the Warrants shall be adjusted in accordance with the provisions set out 
in C. above. The value of the other company or companies resulting from the demerger shall be 
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regarded as having been distributed to the shareholders for the purpose of the application of the 
said provision.  
 
E. MERGER 
 
If the Company is party to a merger as the transferred company, the Warrants shall be converted 
to warrants to acquire shares in the surviving company, or, in the case of a triangular merger, 
shares in the company which issues the consideration shares, on terms adjusted to reflect the 
exchange ratio in the merger. If additional consideration in a merger is provided in any form other 
than shares, the Exercise Price for shares in the surviving company shall be adjusted in accordance 
with the principles set out in C. so that the total additional consideration divided by the number of 
shares of the surviving company after the merger shall be deemed to be the amount paid back per 
share in the surviving company. 
 
If the Company is party to a merger as the surviving company, the Exercise Price shall not be 
adjusted. 

F. Dividends 

 
On payment to the shareholders of the Company of a dividend, the Exercise Price for the shares 
shall be adjusted in respect of such dividend with effect from and including the date on which the 
shares are for the first time traded without the right to such dividend. 

G. Other changes to the Company equity 

 
If other changes in the Company’s capital occur which in the opinion of the Board dilutes the value 
of the Warrants in a similar manner to the events described in sections A. – F above, the Board 
shall make such amendments to the terms of the Warrants which in its opinion are necessary to 
avoid a reduction of the value of the Warrants. 

H. Adjustment of number of Shares which are subject to Warrants 

 
If the Exercise Price is adjusted in accordance with the above provisions, the number of Warrants 
shall be adjusted so that the aggregate number of Warrants after the adjustment gives the right to 
acquire shares for a total consideration which is as close as possible to the total consideration for 
which the Employee could acquire shares pursuant to the Warrants prior to the relevant 
adjustment. 
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VEDLEGG 3 

JUSTERINGER AV 5-ÅRSTEGNINGSRETTENE OG TILLEGGSTEGNINGSRETTENE 

Dersom Selskapets kapital endres, skal betingelsene for Tegningsrettene justeres i henhold til 
følgende, forutsatt av alle modifikasjoner av Tegningsrettene skal utføres på en slik måte at 
dette ikke resulterer i vesentlige modifikasjoner av Tegningsrettene etter bestemmelsene i § 
424 av United States Internal Revenue Code:  
A. Fortrinnsrettsemisjon av aksjer 
Ved nyemisjon av aksjer med fortrinnsrett for aksjonærene, skal Tegningskursen justeres på 
følgende måte: 
Ny tegningskurs =  beregnet utvannet omsetningskurs (per aksje) x gammel tegningskurs 
   omsetningskurs (per aksje) 
Beregnet utvannet omsetningskurs (per aksje) fremkommer ved å legge sammen (a) 
omsetningskurs multiplisert med antall aksjer (bortsett fra aksjer eid av Selskapet) 
umiddelbart før nyemisjonen og (b) nyemisjonskursen multiplisert med antall aksjer som 
utstedes i forbindelse med nyemisjonen, hvoretter summen divideres med antall aksjer 
(bortsett fra aksjer eid av Selskapet) etter nyemisjonen.  
Utover ovennevnte og punkt H under, skal forhøyelse av Selskapets aksjekapital ikke 
resultere i justeringer av vilkårene til Tegningsrettene. 
B. Nedsettelse av aksjekapitalen eller overkursfondet med tilbakebetaling 
Dersom aksjekapitalen eller overkursfondet nedsettes med tilbakebetaling til Selskapets 
aksjonærer, skal Tegningskursen fastsettes på følgende måte: 
Ny tegningskurs = gammel tegningskurs – beløp tilbakebetalt per aksje 
Dersom tilbakebetalingen gjøres i andre eiendeler enn kontanter, skal verdien av de 
tilbakebetalte eiendelene fastsettes av Styret. 
Alle betalinger utført av Selskapet i forbindelse med innløsning av aksjer skal ikke føre til en 
justering av vilkårene til Tegningsrettene forutsatt at betalingen per aksje ikke overskrider 
omsetningskursen. 
C. Fondsemisjon, sammenslåing eller deling av Aksjer (”Aksjetransaksjon”) 
I tilfelle Aksjetransaksjon (unntatt der aksjene ytes som vederlag ved fusjon), skal ny 
Tegningskurs fastsettes på følgende måte: 
Ny Tegningskurs =  antall aksjer før Aksjetransaksjon x gammel Tegningskurs 
   antall aksjer etter Aksjetransaksjon 
D. Fisjon 
Dersom Selskapet treffer beslutning om fisjon, skal Tegningsrettene fordeles på de selskaper 
som inngår i fisjonen i samme forhold som Selskapets aksjer ble fordelt. På tross av 
ovennevnte, kan Styret i stedet bestemme at Tegningsrettene skal være tilknyttet aksjer i det 
selskap der vedkommende rettighetshaver vil være ansatt etter fisjonen. Hvis besluttet av 
Styret, skal Tegningsrettene justeres i henhold til bestemmelsene i punkt C over. Verdien av 
det andre selskapet eller de andre selskapene som følge av fisjonen skal anses for å ha blitt 
utbetalt til aksjonærene med tanke på anvendelse av nevnte bestemmelse.  
E. Fusjon 
Dersom Selskapet inngår i en fusjon som overdragende selskap, skal Tegningsrettene 
overføres til tegningsretter til aksjer i det overtakende selskap, eller ved konsernfusjon i det 
selskap som utsteder vederlagsaksjer, på vilkår justert for bytteforholdet ved fusjonen. 
Dersom det ytes tilleggsvederlag i annet enn aksjer, skal tegningskursen for aksjer i det 
overtakende selskap korrigeres i samsvar med prinsippene i punkt C slik at det total 
tilleggsvederlag dividert med antall aksjer i det overtakende selskap etter fusjonen skal anses 
som tilbakebetalt beløp per aksje i det overtakende selskap.  



Dersom Selskapet inngår i en fusjon som overtakende selskap, skal Tegningskursen forbli 
uforandret. 
F. Utbytte 
Ved utbetaling av utbytte til Selskapets aksjonærer, skal Tegningskursen for aksjene justeres i 
forhold til slikt utbytte med virkning fra og med datoen da aksjene omsettes for første gang 
uten rett til slikt utbytte. 
G. Andre endringer av Selskapets egenkapital 
I tilfelle inntredelse av andre endringer av Selskapets kapital som etter Styrets oppfatning 
utvanner verdien av Tegningsrettene på en måte som tilsvarer hendelsene beskrevet i 
punktene A-F over, skal Styret forestå de korrigeringer av vilkårene for Tegningsrettene som 
etter Styrets mening er nødvendig for å unngå at verdien av Tegningsrettene reduseres. 
H. Justering av antall Aksjer som er gjenstand for tegningsrettene 
Dersom tegningskursen justeres i samsvar med bestemmelsene ovenfor, skal antall 
Tegningsretter justeres slik at vedkommende gis rett til å tegne aksjer for et samlet 
tegningsbeløp som er mest mulig likt det samlede tegningsbeløp som gjaldt før vedkommende 
justering.   
 



  
Forslag til vedtektsendring      Vedlegg 4 
 
 
 
Dersom agendaens punkt 4 vedtas i henhold til styrets forslag, foreslås vedtektenes §4 endret til å lyde: 
 
 
 
 
”Selskapets aksjekapital er på NOK 2 330 468,20 fordelt på 11 652 341 aksjer pålydende NOK 0,20”  
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