
   

 

 

 Office translation 

INNKALLING TIL  

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  

CXENSE ASA 

NOTICE OF  

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 

CXENSE ASA 

Det innkalles med dette til ekstraordinær 
generalforsamling i Cxense ASA ("Selskapet"). 
Generalforsamlingen vil finne sted:  

Notice is hereby given of an extraordinary general meeting 
in Cxense ASA (the "Company"). The general meeting will 
take place: 

16 August 2018 kl. 14:00 

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Vika, Oslo 

16 August 2018 at 14:00 (CEST) 

Felix Conference Center, Bryggetorget 3, Vika, Oslo 

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styreleder Lars Bjørn 
Thoresen.  

The general meeting will be opened by the chairman of the 
board, Lars Bjørn Thoresen:  

Styret foreslår følgende dagsorden:  The board of directors proposes the following agenda:  

1. VALG AV MØTELEDER 1. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE 
MEETING 

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG 
DAGSORDEN 

2. APPROVAL OF NOTICE AND THE AGENDA 

3. VALG AV ÉN PERSON TIL Å 
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN 

3. ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE 
MINUTES 

4. STYREVALG  4. BOARD ELECTION  

Selskapets valgkomité har foreslått at styret i Selskapet 
suppleres med Azeem Azhar som nytt styremedlem.  

The Company's nomination committee has proposed that 
the board of directors in the Company is supplemented with 
Azeem Azhar as a new board member.  

For en presentasjon av kandidaten vises det til 
valgkomiteens innstilling, som er gjort tilgjengelig på 
Selskapets hjemmesider www.cxense.com og gjennom 
børsmelding fra Selskapet.  

A presentation of the candidate is given in the nomination 
committee’s proposal, which is made available at the 
Company's website www.cxense.com and through stock 
exchange announcement from the Company.  

--o0o-- --o0o-- 

Denne innkallingen med vedlegg og andre dokumenter 
vedrørende den ekstraordinære generalforsamlingen er 
tilgjengelig på www.cxense.com eller kan bestilles 
vederlagsfritt fra Selskapet ved henvendelse til Cxense 
ASA, att: CFO, Jørgen Loeng, Karenslyst allé 4, 0278 
Oslo eller per e-post: ir@cxense.com.  

This notice with appendices and other documents pertaining 
to the extraordinary general meeting is available at 
www.cxense.com or may be requested from the Company 
free of charge by directing, Cxense ASA, att: CFO Jørgen 
Loeng, Karenslyst allé 4, 0278 Oslo or by e-mail: 
ir@cxense.com. 

På datoen for denne innkallingen er Selskapets 
aksjekapital NOK 45 409 005 fordelt på 9 081 801 
ordinære aksjer, hver aksje pålydende NOK 5. Hver aksje 
gir rett til en stemme på generalforsamlingen. Selskapets 
vedtekter, sist endret den 27 April 2018, er tilgjengelig på 
www.cxense.com. 

On the date of this notice, the Company's share capital is 
NOK 45,409,005 divided on 9 081 801 ordinary shares, 
each with a nominal value of NOK 5. Each share gives right 
to one vote at the general meeting. The Company's articles 
of association, last amended on 27 April 2018 is available at 
www.cxense.com.  

Den enkelte aksjeeier har rett til å delta på den 
ekstraordinære generalforsamlingen enten personlig eller 
ved fullmakt og kan ta med seg en rådgiver som kan gis 
talerett på vegne av aksjeeieren. Den enkelte aksjeeier har 
videre rett til å adressere den ekstraordinære 
generalforsamlingen og inngi alternative forslag i forbindelse 
med saker som skal behandles på den ekstraordinære 

Each shareholder has the right to attend the extraordinary 
general meeting in person or by proxy and may be 
accompanied by one adviser that may speak on behalf of 
the shareholder. Further, each shareholder has the right to 
address the extraordinary general meeting and submit 
alternative proposals in connection with the items to be dealt 
with at the extraordinary general meeting.  
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generalforsamlingen.  

Aksjeeiere har rett til å be om informasjon fra styret og daglig 
leder i tråd med allmennaksjeloven § 5-15. Slike forespørsler 
bør ikke fremsettes senere enn ti dager før den 
ekstraordinære generalforsamlingen. Aksjeeiere har også 
rett til å få saker behandles på den ekstraordinære 
generalforsamlingen, forutsatt at aksjeeieren har inngitt sitt 
forslag skriftlig til styret innen syv dager før fristen for 
innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen, 
sammen med den foreslåtte beslutningen eller begrunnelse 
for hvorfor saken skal settes på agendaen. 

Shareholders have the right to request information from the 
board of directors and the managing director in accordance 
with Section 5-15 of the Norwegian Public Limited 
Companies Act. Such requests should be put forward no 
later than ten days prior to the extraordinary general 
meeting. Shareholders also have the right to have matters 
dealt with by the extraordinary general meeting, provided 
that the shareholder has submitted the matter in writing to 
the board of directors within seven days prior to the deadline 
for notice of the extraordinary general meeting, together with 
the proposed decision or reason why the matter should be 
put on the agenda.  

Dersom De ønsker å delta på generalforsamlingen, 
personlig eller ved fullmakt, må De gi melding om dette og 
returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsblankett til: DNB 
Bank ASA, Verdipapirtjenester, Postboks 1600 Sentrum, 
0021 Oslo, per e-post: genf@dnb.no eller elektronisk på 
Selskapets hjemmesider www.cxense.com eller gjennom 
VPS investortjenester innen 14 August 2018 kl. 14.00. 
Vennligst se møteseddel/fullmaktsblanketten inntatt som 
Vedlegg 1 til denne innkallingen for nærmere informasjon 
om påmelding, stemmegivning, mv.   

If you wish to attend the extraordinary general meeting in 
person or by proxy, we ask that you submit the enclosed 
Notice of Attendance/Power of Attorney form to: DNB Bank 
ASA, Registrar's department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 
Oslo, Norway, by e-mail: genf@dnb.no or electronically on 
the Company's website, www.cxense.com or through VPS 
Investor Services, within 14 August 2018 at 14:00 CET. 
Please see the notice of attendance/proxy form set out in 
Appendix 1 to this notice for further information about 
attendance, voting in the general meeting etc.  

--o0o-- --o0o-- 

 

 

Oslo 

20. juli 2018 // 20 July 2018 

Cxense ASA  

Lars Bjørn Thoresen 
(Styrets leder // Chairman) 

 

Vedlegg // Appendix:  

1. Påmeldings- og fullmaktsskjema // Registration and proxy form 

 

 


