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Nordic Nanovector ASA 

 

Innkalling til ekstraordinær 

generalforsamling 

Notice of extraordinary 

general meeting 

Det innkalles herved til ekstraordinær 

generalforsamling i Nordic Nanovector 

ASA, org. nr. 994 297 422 ("Selskapet) 

den 12. oktober 2016 kl. 10:00 i lokalene 

til Advokatfirmaet Wiersholm, Dokkveien 

1, i Oslo.  

Notice is hereby served that an 

extraordinary general meeting of Nordic 

Nanovector ASA, org. no. 994 297 422 (the 

"Company") will be held on 12 October 

2016 at 10:00 am hours at Advokatfirmaet 

Wiersholm, Dokkveien 1, in Oslo. 

Styret har utpekt styreleder Ludvik 

Sandnes, eller den han bemyndiger, til å 

åpne generalforsamlingen. 

The Board of Directors has appointed the 

Chairman of the Board, Ludvik Sandnes, or 

whomever he appoints, to open the 

General Meeting. 

Styret foreslår følgende dagsorden: The Board proposes the following agenda: 

Dagsorden: Agenda: 

1. Valg av møteleder  1. Election of a chairman for the 

meeting 

2. Godkjennelse av innkallingen og 

dagsorden 

2. Approval of the notice and the 

agenda 

3. Valg av én person til å 

medundertegne protokollen 

3. Election of a person to co-sign the 

Minutes 

  

4. Valg av nytt styremedlem 

Renee Tannenbaum har informert 

Selskapet om at hun ønsker å trekke seg 

fra styret av personlig grunner og som 

følge av dette må det velges et nytt 

styremedlem. Det vises til valgkomiteens 

innstilling som følger vedlagt innkallingen 

og er tilgjengelig på Selskapets 

hjemmeside www.nordicnanovector.com. 

4. Election of a new Board member 

Renee Tannenbaum has informed the 

Company that she wants to resign from the 

board of directors for personal reasons and 

as a consequence a new board member 

must be elected. Reference is made to the 

Nomination Committee's proposal which is 

attached to the notice and is available on 

the Company's website 

www.nordicnanovector.com. 

5. Godkjenning av utstedelse av 

RSUer til det nye 

styremedlemmet  

5. Approval of the issuance of RSUs 

to the new board member 

I den ordinære generalforsamlingen 19. 

mai 2016 godkjente generalforsamlingen 

utstedelse av RSU'er til styrets medlemmer 

under et RSU program. Valgkomiteen 

foreslår, som det fremgår av 

valgkomiteens innstilling, at 

generalforsamlingen godkjenner 

At the ordinary general meeting on 19 May 

2016 the general meeting approved the 

issuance of RSU's to the board members 

under a RSU program. The election 

committee proposes, as set out in the 

Nomination Committee's proposal, that the 

general meeting approves the issuance of 

http://www.nordicnanovector.com/
http://www.nordicnanovector.com/
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utstedelse av RSU'er til det nye 

styremedlemmet under RSU programmet.  

RSU's to the new board member under the 

RSU program.  

  

*** *** 

I henhold til Selskapets vedtekter § 7 har 

styret bestemt at de aksjonærer som 

ønsker å delta i generalforsamlingen 

(enten selv eller ved fullmektig), må melde 

fra om dette til Selskapet ved å sende det 

vedlagte påmeldingsskjemaet (som også 

er gjort tilgjengelig på Selskapets 

hjemmeside angitt nedenfor), til Selskapet 

v/kontofører Nordea Bank Norge ASA, 

Issuer Services, med brev til følgende 

adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer 

Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 

Oslo, eller e-post til: nis@nordea.com. 

Meldingen må være mottatt senest den 9. 

oktober 2016 kl. 16.00. Aksjonærer som 

ikke foretar slik forhåndspåmelding eller 

som oversitter ovennevnte frist, kan 

nektes adgang til generalforsamlingen og 

vil da heller ikke kunne stemme for sine 

aksjer. 

Pursuant to Section 7 of the Company’s 

Articles of Association, the Board has 

decided that the shareholders wishing to 

attend the General Meeting (in person or 

by proxy) must give notice to the Company 

of this by sending the enclosed registration 

form (which is also available on the 

Company’s website as set out below) to the 

Company, attn.: the Company’s security 

account manager, Nordea Bank Norge ASA, 

Issuer Services, by letter to the following 

address: Nordea Bank Norge ASA, Issuer 

Services, P.O. Box 1166 Sentrum, N-0107 

Oslo, Norway, or e-mail to: 

nis@nordea.com. The notice of attendance 

must have been received no later than 9 

October 2016 at 16:00 hours (CET). 

Shareholders who do not provide notices of 

attendance, or do not meet the deadline 

stated above, may be denied entrance to 

the General Meeting and will not be able to 

vote for their shares. 

Aksjonærer som ikke har anledning til selv 

å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema 

for tildeling av fullmakt, med nærmere 

instruksjoner for bruk av 

fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne 

innkallingen og er gjort tilgjengelig på 

Selskapets hjemmeside angitt nedenfor. 

Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets 

leder Ludvik Sandnes. Utfylte 

fullmaktsskjemaer sendes til Selskapets 

kontofører Nordea Bank Norge ASA, Issuer 

Services innen den 9. oktober 2016 kl. 

16.00 med brev til følgende adresse: 

Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, 

Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller 

e-post: nis@nordea.com. Aksjonærer som 

verken foretar forhåndspåmelding eller 

sender inn fullmaktsskjema eller som 

oversitter ovennevnte frist, kan nektes 

adgang til generalforsamlingen og vil da 

heller ikke kunne stemme for sine aksjer. 

Shareholders that are prevented from 

attending may be represented by proxy. 

The proxy form, including detailed 

instructions for the use of the form, is 

enclosed to this notice and is available on 

the Company’s website as set out below. If 

desirable, proxy may be given to the 

Chairman of the Board, Ludvik Sandnes. 

Completed proxy forms shall be submitted 

to the Company’s security account 

manager, Nordea Bank Norge ASA, Issuer 

Services within 9 October 2016 at 16:00 

hours (CET) by letter to the following 

address: Nordea Bank Norge ASA, Issuer 

Services, P.O. Box 1166 Sentrum, N-0107 

Oslo, Norway, or e-mail: nis@nordea.com. 

Shareholders who neither provide notices 

of attendance nor submit a proxy form, or 

do not meet the deadline stated above, 

may be denied entrance to the General 

Meeting and will not be able to vote for 

their shares. 

Aksjonærer som ikke har anledning til å 

delta på generalforsamlingen kan avgi 

direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak 

elektronisk via www.nordicnanovector.com 

og VPS Investortjenester. Frist for 

A shareholder who cannot attend the 

General Meeting may prior to the General 

Meeting cast a vote on each agenda item 

via www.nordicnanovector.com and VPS 

Investor Services. The deadline for prior 
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forhåndsstemme er 9. oktober 2016 kl. 

16.00. Inntil utløpet av fristen kan avgitte 

forhåndsstemmer endres eller trekkes 

tilbake. Dersom en aksjonær velger å møte 

på generalforsamlingen enten selv eller 

ved fullmektig, anses avgitte 

forhåndsstemmer som trukket tilbake. 

voting is 9 October 2016 at 16:00 hours 

(CET). Until the deadline, votes already 

cast may be changed or withdrawn. Votes 

already cast prior to the General Meeting 

will be considered withdrawn if the 

shareholder attends the General Meeting in 

person or by proxy.  

Dersom aksjer er registrert i VPS på 

forvalterkonto, jf. allmennaksjeloven § 4-

10, og den reelle aksjonæren ønsker å avgi 

stemmer for sine aksjer, må den reelle 

aksjonæren omregistrere aksjene på en 

separat VPS-konto i den reelle 

aksjonærens navn forut for avholdelse av 

generalforsamlingen, eller godtgjøre at 

melding om eierskifte er sendt til VPS forut 

for avholdelse av generalforsamlingen. 

If shares are registered by a nominee in 

VPS, cf. Section 4-10 of the Norwegian 

Public Limited Companies Act, and the 

beneficial shareholder wants to vote for its 

shares, the beneficial shareholder must re-

register the shares in a separate VPS 

account in its own name prior to the 

General Meeting, or prove that the transfer 

to such account has been reported to the 

VPS prior to the General Meeting. 

Nordic Nanovector ASA er et 

allmennaksjeselskap underlagt 

allmennaksjelovens regler. Selskapet har 

pr dato for denne innkallingen utstedt 44 

600 374 aksjer, og hver aksje har én 

stemme. Aksjene har også for øvrig like 

rettigheter. 

Nordic Nanovector ASA is a public limited 

company subject to the rules of the 

Norwegian Public Limited Companies Act. 

As of the date of this notice, the Company 

has issued 44,600,374 shares, each of 

which represents one vote. The shares 

have equal rights also in all other respects. 

En aksjonær har rett til å fremsette forslag 

til beslutninger i saker på dagsordenen og 

til å kreve at styremedlemmer og daglig 

leder på generalforsamlingen gir 

tilgjengelige opplysninger om forhold som 

kan innvirke på (i) saker som er forelagt 

generalforsamlingen til avgjørelse, og (ii) 

Selskapets økonomiske stilling, herunder 

virksomheten i andre selskaper som 

Selskapet deltar i, og andre saker som 

generalforsamlingen skal behandle, med 

mindre de opplysninger som kreves ikke 

kan gis uten uforholdsmessig skade for 

Selskapet. 

A shareholder may make proposals for 

resolutions with respect to matters on the 

agenda and may require that members of 

the Board and the Chief Executive Officer 

at the General Meeting provide available 

information about matters which may 

affect the assessment of i) the Company’s 

financial situation, including operations in 

other companies the Company participates 

in, and other matters to be discussed at the 

General Meeting, unless the requested 

information cannot be disclosed without 

causing disproportionate damage to the 

Company. 

Denne innkallingen og dokumenter det er 

henvist til i denne innkallingen, samt 

Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på 

Selskapets hjemmeside 

www.nordicnanovector.com. Aksjonærer 

kan kontakte Selskapet pr post, e-post 

eller telefon for å få tilsendt de aktuelle 

dokumentene. Adresse: Nordic Nanovector 

ASA, Kjelsåsveien 168B, 0884 Oslo, e-

post: mail@nordicnanovector.com, 

telefon: +47 22 18 33 01. 

This notice and the documents to which this 

notice refers, as well as the Company’s 

Articles of Association, are available on the 

Company’s website 

www.nordicnanovector.com. Shareholders 

may contact the Company by mail, e-mail 

or telephone in order to request the 

documents in question on paper. Address: 

Nordic Nanovector ASA, Kjelsåsveien 168B, 

N-0884 Oslo, Norway, e-mail: 

mail@nordicnanovector.com, telephone: 

+47 22 18 33 01. 
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Oslo, 21 September 2016 

På vegne av styret i Nordic Nanovector ASA/ 

On behalf of the Board of Directors of Nordic Nanovector ASA 

 

 

_______________________________ 

Ludvik Sandnes 

Styrets leder/Chairman 
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Vedlegg: Appendices: 

Valgkomiteens innstilling, skjema for 

påmelding og fullmakt til 

generalforsamlingen er vedlagt. Disse 

dokumentene er også tilgjengelig på 

Selskapets hjemmeside 

www.nordicnanovector.com. 

The Nomination Committee's proposal, 

the form of registration and proxy to the 

General Meeting are enclosed. These 

documents are also available on the 

Company’s website 

www.nordicnanovector.com. 
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NORDIC NANOVECTOR ASA 

NOTICE OF ATTENDANCE 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 12 OCTOBER 2016 

Shareholders who wish to attend the Extraordinary General Meeting to be held on 12 October 2016 are requested 
to fill in and return this notice of attendance to: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, 
N-0107 Oslo, Norway or E-mail: nis@nordea.com. 

The form should be received by us no later than 9 October 2016 at 16:00 hours (CET). Attendance notice may 
also be given electronically within the same deadline via VPS Investor Services. 

It must be signed by a person of legal age. If the shareholder is a legal entity, please attach the shareholders’ 
certificate of registration and if applicable proxy.  
 

Name of shareholder: Shares (number): 

__________________________ __________________________ 

__________________________ __________________________ 

__________________________ __________________________ 

__________________________ __________________________ 

 

 

 

__________ __________ ___________________ 

Date Place Signature 
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NORDIC NANOVECTOR ASA 

PÅMELDINGSKJEMA 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 12. OKTOBER 2016 

Aksjonærer som ønsker å delta på ekstraordinær generalforsamling, som vil bli avholdt 12. oktober 2016, bes 
fylle ut og returnere dette påmeldingsskjemaet til: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, postboks 1166 
Sentrum, 0107 Oslo, eller e-post: nis@nordea.com. 

Skjemaet må være mottatt av oss senest 9. oktober 2016 kl. 16.00 (CET). Påmelding kan også skje elektronisk 
innen samme tidsfrist via VPS Investor Services. 

Skjemaet må være signert av en myndig person. Dersom aksjonæren er en juridisk person, vennligst legg ved 
aksjonærens firmaattest og eventuell fullmakt. 
 

Navn på aksjonær: Aksjer (antall): 

__________________________ __________________________ 

__________________________ __________________________ 

__________________________ __________________________ 

__________________________ __________________________ 

 

 

__________ __________ ___________________ 

Dato Sted Signatur 
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NORDIC NANOVECTOR ASA 

POWER OF ATTORNEY 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 12 OCTOBER 2016 

 

Shareholder who does not return the form “NOTICE OF ATTENDANCE – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 12 
October 2016” (see the previous page), and wishes to authorise another person to act on his or her behalf at the 
Extraordinary General Meeting on 12 October 2016 must complete this power of attorney form and return it to: 
Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, N-0107 Oslo, Norway, or E-mail: 
nis@nordea.com. 

The power of attorney should be received by us no later than 9 October 2016 at 16:00 hours (CET).  

The undersigned hereby grants (please tick): 
 

 The Chairman of the Board, Ludvik Sandnes, or the person he appoints, or 
 

____________________________________  
Name of attorney (please use capital letters) 

power of attorney to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Nordic Nanovector 
ASA to be held on 12 October 2016 at 10:00 am hours (CET). If the power of attorney form is submitted without 
stating the name of the attorney, the power of attorney will be deemed to have been given to the Chairman of 
the Board Ludvik Sandnes or the person he appoints. 

The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that if the alternatives below 
are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote “in favour” of the proposals in the 
notice, provided, however, that the attorney determines the voting to the extent proposals are put forward in 
addition to, instead of, or as adjustments to the proposals in the notice. 
 

Item: In favour Against Abstain At the attorney's discretion 

1. Election of the chairman for 

the meeting 

    

2. Approval of the notice and 

the agenda of the meeting 

    

3. Election of one person to co-

sign the minutes, to be 

proposed in the General 

Meeting 

    

4. Election of Board member     

5. Approval of the 

issuance of RSUs to the new 

board member 

    

 

The shareholder's name and address: ________________________________ 
(please use capital letters) 
 
 

__________ __________ ___________________ 

Date Place Signature 

 

If the shareholder is a company, please attach documentation in the form of certificate of registration, or separate 
power of attorney, if applicable, to this power of attorney. 
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NORDIC NANOVECTOR ASA 

FULLMAKT 

EXTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 12. OKTOBER 2016 

 

Aksjonærer som ikke returnerer "PÅMELDINGSSKJEMA – EKTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 12. oktober 
2016" (se forrige side), og som ønsker å gi en annen person fullmakt til å opptre på hans eller hennes vegne på 
ekstraordinær generalforsamling 12. oktober 2016, må fylle ut dette fullmaktsskjemaet og returnere det til: 
Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller e-post: nis@nordea.com. 

Fullmakten må være mottatt av oss senest 9. oktober 2016 kl. 16.00 (CET). 

Undertegnende gir herved (vennligst kryss av): 
 

 Styreleder Ludvik Sandnes eller den han utnevner, eller  
 

____________________________________  
Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver) 

fullmakt til å delta på og stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA, 
som vil bli avholdt 12. oktober 2016 kl. 10.00 (CET). Dersom fullmaktsskjemaet innsendes uten at navn på 
fullmektig er spesifisert, vil fullmakten anses for å ha blitt gitt til styreleder Ludvik Sandnes eller den han 
utnevner. 

Stemmene skal avgis i henhold til instruksjonene under. Vennligst bemerk at dersom det ikke er krysset av 
for alternativene under, vil dette anses for å være en instruksjon om å stemme "for" forslagene i 
innkallingen, forutsatt imidlertid at fullmektigen beslutter stemmegivningen i den grad forslag blir fremsatt i 
tillegg til, i stedet for eller som justering av forslagene i innkallingen. 
 

Punkt: For Mot Avstår Etter fullmektigens skjønn 

1. Valg av møteleder     

2. Godkjennelse av 

innkallingen og dagsorden 

    

3. Valg av én person til å 

medundertegne protokollen 

    

4. Valg av nytt 

styremedlem 

    

5. Godkjenning av 

utstedelse av RSUer til nytt 

styremedlem 

    

 

Aksjonærens navn og adresse: ________________________________ 
(Vennligst bruk blokkbokstaver) 
 
 

__________ __________ ___________________ 

Dato Sted Signatur 

 

Dersom aksjonæren er et selskap, vennligst legg ved dokumentasjon i form av firmaattest eller eventuelt en egen 
fullmakt i denne fullmakten. 
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