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PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I CXENSE ASA 

 
Den 10. mai kl. 9:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Cxense ASA ("Selskapet") på Felix Konferansesenter, 

Bryggetorget 3, Vika, Oslo.  
 

Til behandling forelå:  
 
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.   
 

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Morten Opstad som opptok fortegnelse over fremmøtte og 
representerte aksjer på generalforsamlingen. Fortegnelsen viste at 5 842 668 av totalt 7 958 012 
stemmeberettigede aksjer var representert, hvorav 545 569 personlig og 5 297 099 ved fullmakt, dvs. totalt ca. 
73,4 % av de stemmeberettigede aksjer i Selskapet, jf vedlegg 1 til protokollen. Det fremkom ikke bemerkninger 
til fortegnelsen over representerte aksjer. 
 
Som møteleder ble valgt Per Anders Sæhle. Vedtak ble truffet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 1 til 
protokollen. 
 
Marius Gisvold ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 
 
 

2.   Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden 
 

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og innkallingen ble således enstemmig godkjent. 
 
 
3. Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for 2016 

 

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at årsregnskap og styrets årsberetning for 2016 godkjennes i sin helhet.  

 
4.  Redegjørelse om Selskapets foretaksstyring  

Generalforsamlingen behandlet Selskapets erklæring om foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b ved at 
møteleder refererte til redegjørelsen . Redegjørelsen var ikke gjenstand for votering på generalforsamlingen.  

 
5.  Erklæring om lederlønn 
 

I samsvar med styrets forslag ble følgende vedtak fattet:  
 
a) Veiledende vedtak om lederlønnsfastsettelse  

Den ordinære generalforsamlingen tar til etterretning styrets erklæring vedrørende retningslinjer for 
lederlønnsfastsettelse i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a, som presentert for generalforsamlingen. I tilfelle 
styret inngår ny(e) avtaler som gjelder i 2017 som avviker fra retningslinjene for 2017, skal årsaken til dette inntas 
i protokollen for det aktuelle styremøtet.  
 
b) Bindende vedtak om lederlønnsfastsettelse  
Den ordinære generalforsamlingen viser til vedtak under sak 8 på dagsorden for denne generalforsamlingen. 
Andre aksjebaserte incentivordninger for ledelsen krever generalforsamlingens samtykke.  
 
Vedtak ble truffet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 1 til protokollen. 

 
 
6.  Styrefullmakt til å utstede aksjer 

 

I samsvar med styrets forslag ble følgende vedtak fattet:  

1. I tråd med allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med opp til NOK 3 
979 006.  
 

2. Fullmakten kan anvendes i forbindelse med:  
 



 

 

(i) rettede emisjoner og utstedelse av aksjer til egnede investorer (herunder nye investorer, eksisterende 
aksjeeiere og/eller ansatte i Selskapet eller dets datterselskaper); og  
 

(ii) fortrinnsrettsemisjoner til eksisterende aksjeeiere i Selskapet.  

 
3. Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende på Selskapets aksjer endres ved fondsemisjon, aksjesplitt, 

aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdien av aksjene som utstedes under denne fullmakten 
justeres tilsvarende.  
 

4. Styret gis fullmakt til å bestemme nærmere tegningsvilkår, herunder tegningskurs og dato for betaling.  
 

5. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.  
 

6. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser ved tingsinnskudd mv jf allmennaksjeloven § 10-2.  
 

7. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjon jf allmennaksjeloven § 13-5.   
 

8. Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets ordinære generalforsamling i 2018, men ikke lenger enn 
til 30. juni 2018.  
 

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

Det ble avholdt separat votering over fullmaktens to formål. Vedtaket ble enstemmig godkjent. 

 
7. Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram: 

 

I samsvar med styrets forslag ble følgende vedtak fattet:  
 
1. I tråd med allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med opp til 

NOK 242 250.  
 

2. Fullmakten kan anvendes i forbindelse med utstedelse av aksjer etter utøvelse av utstedte og utestående 
opsjoner på dato for denne innkallingen, i tråd med betingelsene og vilkårene for Selskapets tidligere 
aksjeopsjonsprogram.  

 
3. Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende på Selskapets aksjer endres ved fondsemisjon, aksjesplitt, 

aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdien av aksjene som utstedes under denne fullmakten 
justeres tilsvarende.  

 
4. Styret gis fullmakt til å bestemme nærmere tegningsvilkår i tråd med betingelsene og vilkårene i Selskapets 

aksjeopsjonsprogram, herunder tegningskurs og dato for betaling.  
 

5. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.  
 

6. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser med tingsinnskudd mv jf allmennaksjeloven § 10-2.  
 

7. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjon jf. allmennaksjeloven § 13-5.   
 

8. Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets ordinære generalforsamling i 2018, men ikke lenger enn 
til 30. juni 2018.  
 

9. Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.  
 
Vedtak ble truffet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 1 til protokollen. 
 
 

8. Tegningsrettsbasert incentivprogram 2017 
 

I samsvar med styrets forslag ble følgende vedtak fattet:   

1. Selskapets ordinære generalforsamling beslutter et nytt 2017 tegningsrettsprogram, hvoretter Selskapet 
utsteder frittstående tegningsretter til ansatte i Cxense, dets datterselskap, tilknyttede selskaper og til 
selvstendige konsulenter som gjør tilsvarende arbeid.  



 

 

 
2. Hver tegningsrett gir innehaveren rett til å kreve én aksje i Selskapet; likevel slik at dersom Selskapets 

aksjekapital eller antall aksjer blir endret som følge av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal det 
maksimale antall tegningsretter (jf. neste avsnitt) som kan utstedes i henhold til tegningsrettsprogrammet, og 
vederlaget for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene, justeres tilsvarende 
og eventuelt avrundes ned til nærmeste hele antall aksjer. 
 

3. Antallet tegningsretter som kan utstedes skal være minimum én (1) tegningsrett og maksimalt 795 801 
tegningsretter; likevel slik at antallet utstedte og utestående tegningsretter under alle tegningsrettsprogram i 
Selskapet, herunder aksjeopsjoner under Selskapets aksjeopsjonsprogram, ikke skal overstige 10 prosent 
av det registrerte antall aksjer i Selskapet på ethvert tidspunkt. 

 
4. Tegningsrettene må tegnes senest innen arbeidsdagens slutt på arbeidsdagen før den ordinære 

generalforsamlingen i Selskapet i 2018.  
 

5. Det skal ikke betales vederlag for tegningsrettene. 
 

6. Tegningsrettene skal ikke kunne overdras annet enn ved testament eller i henhold til lov om arv og skifte. 
 
7. Innløsningsplanen for tegningsrettene skal være 25 prosent hvert år, med start ett år fra datoen da 

tegningsrettene ble tildelt. Riktignok slik at styret kan beslutte å akselerere innløsningsplanen hvis det anses 
som nødvendig.    

 
8. Dersom det oppstår en situasjon som er definert som ”Change of Control”, skal alle utestående tegningsretter 

kunne innløses hundre prosent fra tidspunktet for gjennomføring av ”Change of Control”. Dette skal gjelde 
såfremt ikke styret uttrykkelig bestemmer annerledes. ”Change of Control” skal i denne sammenheng anses 
å foreligge når en av følgende tilfeller har inntrådt; (i) ved ethvert kjøp, salg eller annen disponering over 
aksjer i Selskapet eller aktiva tilhørende Selskapet eller fusjon, som innebærer en fullstendig eller vesentlig 
endring av eierinteressen til Selskapets aktiva, (ii) ved ethvert erverv av aksjer hvor en juridisk person blir 
den reelle eier, direkte eller indirekte, av aksjer i Selskapet ved å kontrollere 50 prosent eller mer av det 
samlede stemmetallet på 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).   

 
9. Styret skal sette opp de øvrige regler og prosedyrer for utøvelse av tegningsretter ved oppsigelse eller 

fratreden for ansatte, inkludert frister for å gjennomføre utøvelsen etter avslutning av ansettelsesforhold.  
  

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

 
11. 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, som et minimum, skal være lik 
gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer, slik den er rapportert av Oslo Børs, ti handelsdager 
umiddelbart forut for den dato tegningsrettene blir vedtatt utstedt. 

 
12. 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 forbindelse med utøvelse av tegningsrettene. 

 
13. 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 § 11-12 (2) (9) i 
allmennaksjeloven, skal gjelde fra utstedelsesdato for nevnte aksjer. 

 
 Vedtak ble truffet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 1 til protokollen.  
 
 
9. Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer  

 
I samsvar med styrets vedtak ble følgende vedtak fattet:  

 
1. I tråd med allmennaksjeloven § 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til kjøp av egne aksjer, til eie eller pant, for en 

total verdi av NOK 3 979 006,00.  
 



 

 

2. Minimum og maksimum pris per aksje skal være henholdsvis NOK 5 og markedsverdien av aksjen etter 
børsslutt den dagen tilbud om kjøp fremsettes, men likevel slik at maksimum pris per aksje ikke skal være 
høyere enn NOK 1 000 per aksje. Ved tilbakekjøp fra en ansattaksjeeier skal prisen per aksje være slik 
bestemt i avtalen mellom den ansatte og Selskapet, men likevel innenfor de forannevnte beløp. 
 

3. Styret gis fullmakt til å fastsette fremgangsmåten og vilkår for kjøp, bruk, overføring og salg av egne aksjer, 
men likevel tatt hensyn til lovfestede krav om likebehandling av aksjonærer.  
 

4. Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets ordinære generalforsamling i 2018, men ikke lenger enn 
30. juni 2018.  
 

Vedtak ble truffet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 1 til protokollen. 
 
 
10. Fastsettelse av honorar til styret 

 
I samsvar med innstillingen fra valgkomiteen ble følgende vedtak fattet:  
 
Det årlige styrehonoraret er NOK 225 000 per styremedlem for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 
2016 til ordinære generalforsamlingen i 2017. Styreleder vil motta et ytterligere beløp på NOK 75 000 og 
medlemmene av revisjonskomiteen vil motta et ytterligere beløp på NOK 25 000.  
 
I tillegg vil Selskapet refundere relevante utgifter som styremedlemmene har pådratt seg i forbindelse med 
utøvelse av styreverv.  
 

Vedtak ble truffet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 1 til protokollen. 
 
 
11. Styrevalg 

 
Det ble fremmet et justert forslag av valgkomiteen under generalforsamlingen som det ble nærmere redegjort for. 
I samsvar med det justerte forslaget ble følgende vedtak fattet: 
 
Generalforsamlingen velger følgende personer foreslått av valgkomiteen til medlemmer av selskapets nye styre: 
  
Lars Bjørn Thoresen (styreleder) 
David Rowe (styremedlem) 
Liza Benson (styremedlem) 
  
Godtgjørelsen til styreleder Lars Bjørn Thoresen skal være som følger: 
  
1        Årlig honorar NOK 500 000 
2        Aksjer i selskapet til en verdi av NOK 2 500 000, som Thoresen skal motta innen 30. juni 2017 
3        Kontantutbetaling på NOK 1 000 000, som skal utbetales innen 30. juni 2017 
 
Styret skal straks iverksette prosessen med å utvide styret med ytterligere to personer, og innen rimelig tid innkalle 
selskapets ekstraordinære generalforsamling for valg av ytterligere to styremedlemmer. 
 
Vedtak ble truffet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 1 til protokollen. 

 
 

12. Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer 
 

I samsvar innstillingen fra valgkomiteen fattet generalforsamlingen følgende vedtak:  
 
Honorar til valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 til ordinær generalforsamling i 2017 er 
NOK 25 000 for leder av valgkomiteen og NOK 15 000 for øvrige av valgkomiteens medlemmer. 
 

Vedtak ble truffet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 1 til protokollen. 
 

 
13. Valgkomiteens sammensetning 

 
I samsvar med valgkomiteens innstilling ble følgende personer valgt til nye medlemmer av valgkomiteen i en 



 

 

periode for ett år:  
 
- Lars Christian Tvedt (leder) 
- Ola Snøve 

 
Videre ble Davor Sutija gjenvalgt for en periode på ett år.  
 
Vedtak ble truffet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 1 til protokollen. 
 
 

14. Fastsettelse av honorar til revisor 
 

Generalforsamlingen vedtok med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 1 til protokollen, at betaling av revisors 
honorar for 2016 dekkes etter regning.  

 
 

*** 

  



 

 

[Cxense ASA – Protokoll ordinær generalforsamling 2017] 
 
 

Oslo, 10. mai 2017 
 
 
 

 
Sign. 

 
Per Anders Sæhle 

Møteleder 

 
 

  
Sign. 

 
Marius Gisvold 

Valgt til å medundertegne 

 
 

 
 
 
 
Vedlegg 1: Oversikt over stemmer representert og avgitt 



VPS GeneralMeeting

Totalt representert

ISIN:

Genera lforsa m lingsdato

Dagens dato:

NO0010671068 CxENSE ASA

10,05.2017 09,00

10.05.2017

Page I of 1

Anta ll stemmeberetti gede personer repres€ntert/ oppmøtt ¡ 19

Antall akstsr
Total aksjer 7 9SB 012

- selskôpets egne aksjer 0

Totalt stemmeberettiget aksjer 7 958 012

Representert ved egne aksjer 545 569

Sum Êgne aksJcr 545 569

Representeft ved fullmakt 5 296 899

Representert ved sternmeinstruks 200

Surn fullmakter 5 297 O99

lotalt represeñtert stemmeberett¡get 5 842 668

Ïotalt representert av AK 5 842 668

o/o kap¡tal

6,86 0/o

6,86 o/o

66,56 o/o

0,00 0/o

66,36 o/o

73'42 olo

73142 olo

Kontofører for selskapet:

DNB BanK ASA

For selskapet:

NB BanK AsA
Verdipapirservice
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