
Nordic Nanovector ASA 

 

Innkalling til  

ordinær generalforsamling 

Notice of the annual  

general meeting 

Det innkalles herved til ordinær general-

forsamling i Nordic Nanovector ASA, org. nr. 

994 297 422 ("Selskapet) 30. mai 2018 kl. 

10.00 (CEST) i Thon Hotel Vika Atrium, 

Munkedamsveien 45, i Oslo.  

Notice is hereby served that the annual 

general meeting of Nordic Nanovector ASA, 

org. no. 994 297 422 (the "Company") will 

be held on 30 May 2018 at 10.00 hours 

CEST at Thon Hotel Vika Atrium, 

Munkedamsveien 45 in Oslo. 

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets 

leder, Ludvik Sandnes, jf. allmennaksjeloven 

§ 5-12. 

The general meeting will be opened by the 

chairman of the board of directors, Ludvik 

Sandnes, cfr. Section 5-12 of the Norwegian 

Public Limited Liability Companies Act. 

Dagsorden: Agenda: 

  

1. Valg av møteleder og en person til 

å medundertegne protokollen 

1. Election of a chairperson for the 

meeting and a person to co-sign 

the minutes 

2. Godkjennelse av innkallingen og 

dagsorden 

2. Approval of the notice and the 

agenda 

3. Godkjennelse av årsregnskapet og 

styrets årsberetning for Nordic 

Nanovector ASA og konsernet for 

regnskapsåret 2017, herunder 

disponeringen av årets resultat, 

samt behandling av redegjørelse 

for foretaksstyring 

3. Approval of the annual accounts 

and the directors' annual report 

for Nordic Nanovector ASA and the 

group for the financial year 2017, 

including allocation of the result of 

the year, as well as consideration 

of the statement on corporate 

governance  

Årsregnskapet og styrets årsberetning for 

Nordic Nanovector ASA og konsernet er 

inntatt i Selskapets årsrapport for 2017 som 

er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside 

www.nordicnanovector.com. Redegjørelsen 

for foretaksstyring er inntatt i årsrapporten. 

The annual accounts and the directors' 

annual report for Nordic Nanovector ASA 

and the group is included in the Company's 

annual report for 2017 which is available on 

the Company's website 

www.nordicnanovector.com. The statement 

on corporate governance is included in the 

annual report.  

4. Erklæring om godtgjørelse til 

ledende ansatte 

4. Statement regarding 

remuneration for senior 

management  

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a 

har styret utarbeidet en erklæring om 

fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 

ledende ansatte ("Erklæringen").  

Pursuant to Section 6-16a of the Norwegian 

Public Limited Companies Act, the Board of 

directors (the "Board") has prepared a 

statement regarding salaries and other 

remuneration for the senior management 

(the "Statement").  

http://www.nordicnanovector.com/
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Erklæringen er inntatt på side 66-68 i 

Selskapets årsrapport for 2017. For 

ytterligere informasjon vises det til styrets 

kompenasjonsrapport som er inntatt på side 

16-23 i Selskapets årsrapport for 2017. 

Selskapets årsrapport for 2017 er 

tilgjengelig på Selskapets hjemmeside 

www.nordicnanovector.com 

The Statement is included on pages 66-68 

in the Company's annual report for 2017. 

For further details see the Board's 

compensation report, which is included on 

pages 16-23 in the Company's annual report 

for 2017. The Company's annual report for 

2017 is available on the Company's website 

www.nordicnanovector.com. 

Erklæringen skal behandles på 

generalforsamlingen. Det skal avholdes to 

avstemninger under pkt 4 En rådgivende 

avstemning over Erklæringen med unntak 

for retningslinjene for tildeling av PSUer (pkt 

4.1) og en bindende avstemning over 

retningslinjene for tildeling av PSUer (pkt 

4.2). Selskapets PSU program er beskrevet i 

Erklæringen og det er også lagt ut en 

beskrivelse av PSU programmet på norsk og 

engelsk på Selskapets hjemmeside 

www.nordicnanovector.com 

The Statement shall be voted on at the  

general meeting. There shall be two 

separate votes under item 4. An advisory 

vote related to the Statement other than the 

guidelines for granting of PSUs (Item 4.1) 

and a binding vote on the guidelines for 

granting of PSUs (Item 4.2). The Company's 

PSU program is described in the Statement 

and a description of the PSU program in 

Norwegian and English is also available on 

the Company's website 

www.nordicnanovector.com. 

 

5. Godkjennelse av revisors 

godtgjørelse 

5. Approval of the auditor's fee 

Det foreslås at revisjonsgodtgjørelse til Ernst 

& Young AS for 2017 på NOK 250 000,- 

godkjennes. 

It is proposed that the auditor's fee to Ernst 

& Young AS for 2017 of NOK 250,000,- is 

approved. 

6. Fastsettelse av godtgjørelse til 

styrets medlemmer (herunder 

godkjenning av utstedelse av 

RSUer til styrets medlemmer) 

6. Determination of remuneration for 

the members of the Board 

(including approval of the 

issuance of RSUs to the members 

of the Board) 

Det vises til valgkomiteens innstilling som er 

tilgjengelig på Selskapets hjemmeside 

www.nordicnanovector.com og til 

innkallingens punkt 9 om fullmakt til styret 

til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til 

godtgjørelse til styret. 

Reference is made to the Nomination 

Committee's proposal which is available on 

the Company's website 

www.nordicnanovector.com and to item 9 in 

this notice regarding the authorisation to 

the Board to increase the share capital in 

connection with the directors’ remuneration. 

7. Fastsettelse av godtgjørelse til 

valgkomiteens medlemmer 

7. Determination of remuneration for 

the members of the Nomination 

Committee 

Det vises til valgkomiteens innstilling som er 

tilgjengelig på Selskapets hjemmeside 

www.nordicnanovector.com. 

Reference is made to the Nomination 

Committee's proposal which is available on 

the Company's website 

www.nordicnanovector.com. 

8. Vedtak om å utstede frittstående 

tegningsretter i forbindelse med 

PSU-program 

8. Resolution to issue free-standing 

warrants in connection with the 

PSU-program 

For å sikre oppfyllelse av Selskapets 

forpliktelser under Selskapets langsiktige 

In order to secure compliance of the 

Company's obligations under the Company’s  

http://www.nordicnanovector.com/
http://www.nordicnanovector.com/
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aksjebaserte incentivprogram foreslår styret 

at det skal utstedes frittstående 

tegningsretter til Selskapets ledende ansatte 

og andre ansatte som tildeles 

prestasjonsbaserte aksjeenheter ("PSUer") 

etter at styret har fått fullmakt til dette i 

henhold til punkt 4 ovenfor.  

long term equity incentive  plan, the Board 

proposes that free-standing warrants are 

issued to the Company's senior 

management and employees who are 

allocated performance based share unites 

("PSU's") after the Board has been 

authorised to do so under item 4 above.  

1. Det utstedes minimum 10 000 og 

maksimum 600 000 frittstående 

tegningsretter. 

1. The Company shall issue a minimum 

of 10,000 and a maximum of 600,000 

free-standing warrants. 

2. Hver tegningsrett gir, på de vilkår som 

er inntatt nedenfor, rett til utstedelse 

av én aksje pålydende NOK 0,20 i 

selskapet.  

2. Each independent subscription right 

shall, subject to the terms set out 

below, give the right to subscribe for 

one new share in the Company with 

nominal value NOK 0.20. 

3. De frittstående tegningsrettene kan 

tegnes av ansatte som er tildelt PSUer 

i henhold til Selskapets langsiktige 

aksjebaserte incentivprogram etter 

styrets beslutning i perioden fra den 

ordinære generalforsamlingen i 2018 

frem til den ordinære 

generalforsamlingen i 2019 

("Perioden"). De ansatte vil ha rett til 

å tegne én frittstående tegningsrett for 

hver PSU de er tildelt i Perioden. 

Eksisterende aksjeeiere skal ikke ha 

fortrinnsrett til tegning av de 

frittstående tegningsrettene etter 

reglene i allmennaksjeloven § 11-13, 

jf. §§ 10-4 og 10-5. 

3. The free-standing warrants can be 

subscribed by employees who have 

been awarded PSUs under the 

Company’s long term equity incentive 

plan upon the decision by the Board 

during the period from the ordinary 

general meeting in 2018 to the annual 

general meeting in 2019 (the 

"Period"). The employees will have a 

right to subscribe for one free-

standing warrants for each allocated 

PSU during the Period. Existing 

shareholders shall not have preferred 

rights to subscribe for the free-

standing warrants pursuant to the 

Norwegian Public Limited Companies 

Act section 11-13, cf. sections 10-4 

and 10-5. 

4. Tegningsperioden for de frittstående 

tegningsrettene løper fra 1. februar 

2019 og frem til 30. mars 2019. De 

frittstående tegningsrettene skal 

tegnes i et eget tegningsskjema.  

4. The subscription period for the free-

standing warrants shall be from 1 

February 2019 and until 30 March 

2019. The free-standing warrants 

shall be subscribed for on a separate 

subscription form.  

5. Det skal ikke betales vederlag for 

utstedelsen av de frittstående 

tegningsrettene. 

5. No compensation shall be paid for the 

issuance of the free-standing 

warrants. 

6. Tegningskursen for aksjer utstedt med 

grunnlag i de frittstående 

tegningsrettene skal være lik 

pålydende, NOK 0,20 per aksje.  

6. The subscription price to be paid for 

the shares issued on the basis of the 

free-standing warrants shall be the 

par value of the shares, NOK 0.20 per 

share. 

7. Innehaver kan bare benytte de 

frittstående tegningsrettene til å tegne 

aksjer som innehaver har rett til å 

tegne i henhold til PSU'er tildelt i 

Perioden, likevel slik at ingen 

7. The holder can only exercise the free-

standing warrants to subscribe for 

shares the holder is entitled to 

subscribe pursuant to PSUs allocated 

during the Period, but so that no free-



frittstående tegningsrett kan innløses i 

aksjer senere enn fem år etter datoen 

for denne generalforsamlingen.  

standing warrants can be exchanged 

for shares later than five years 

following the date of this general 

meeting. 

8. Innehaveren av frittstående 

tegningsretter skal ikke ha rettigheter 

som aksjeeier ved beslutning om 

forhøyelse eller nedsetting av 

aksjekapitalen, ved beslutning om 

utstedelse av tegningsretter, eller ved 

oppløsning, fusjon, fisjon eller 

omdanning, med unntak for aksjer som 

er utstedt og fullt innbetalt av 

innehaveren av tegningsretten. Ved 

endring i Selskapets aksjekapital, som 

aksjesplitt, spleis eller andre 

kapitalhandlinger som fremgår av PSU-

avtalene, skal vilkårene for 

tegningsrettene (tegningskurs og/eller 

antall aksjer som utstedes ved 

utøvelse) justeres slik det fremgår av 

PSU-avtalene. 

8. The holder of the free-standing 

warrants shall not have rights as a 

shareholder with regard to capital 

increases, capital reductions, or a 

resolution to issue subscription rights, 

dissolution, merger, demerger or 

reorganization, except with respect to 

shares that have been issued to and 

paid for by the free-standing warrants 

holder. Upon changes in the 

Company's share capital, such as 

share splits, reverse splits and other 

capital actions as provided for in the 

PSU agreements, the subscription 

rights terms (subscription price and/or 

number of shares to be issued upon 

exercise) shall be adjusted as set out 

in PSU agreements. 

9. Aksjer utstedt på grunnlag av 

frittstående tegningsretter gir rett til 

utbytte som er vedtatt etter den dato 

da aksjen ble utstedt 

9. Shares issued on the basis of the free-

standing warrants shall give right to 

dividends declared following the date 

the shares are issued. 

10. Som del av det langsiktige 

aksjebaserte incentivprogrammet kan 

de frittstående tegningsrettene ikke 

overdras. Utestående frittstående 

tegningsretter bortfaller dersom 

vilkårene for å utøve dem ikke 

oppfylles.  

10. As part of the long term equity 

incentive plan, the free-standing 

warrants cannot be transferred. The 

outstanding free-standing warrants 

will laps if the conditions for exercising 

them are not met. 

9. Fullmakt til styret til å forhøye 

aksjekapitalen i tilknytning til 

utøvelse av RSU'er 

9. Authorisation to the Board to 

increase the share capital in 

connection with the exercise of 

RSU'er 

Styret har behov for en styrefullmakt til å 

utstede aksjer for å kunne oppfylle 

Selskapets forpliktelser i henhold til 

Selskapets RSU program for 

styremedlemmer som er nærmere beskrevet 

på side 70 i Selskapets årsrapport for 2017. 

Selskapers årsrapport for 2017 er 

tilgjengelig på Selskapets hjemmeside 

www.nordicnanovector.com. 

The Board has a need for an authorisation 

to issue shares for the Company to be able 

to fulfil its obligations under the Company's 

RSU program for board members which is 

described on page 70 in the Company's 

annual report for 2017. The Company's 

annual report for 2017 is available on the 

Company's website 

www.nordicnanovector.com.   

Det foreslås at styret får fullmakt til å 

forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 

20 000.  

The Board proposes that the authorisation 

may be used to increase the share capital 

with up to NOK 20,000. 

Da fullmakten skal benyttes til å utstede 

aksjer til innehaverne av RSU'er foreslås det 

at styret gis adgang til å fravike 

As the authorisation shall be used in 

connection with issuance of shares to RSU 

holders, the Board proposes that it be 

http://www.nordicnanovector.com/
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aksjonærenes fortrinnsrett til tegning og 

tildeling av nye aksjer. 

authorised to deviate from the shareholders' 

preferential right to subscribe for and be 

allotted new shares. 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 

følgende vedtak: 

The Board proposes that the General 

Meeting passes the following resolution: 

1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-

14 gis styret fullmakt til, i en eller flere 

omganger, å forhøye Selskapets 

aksjekapital med inntil NOK 20 000. 

1. Pursuant to Section 10-14 of the 

Norwegian Public Limited Companies 

Act, the Board is granted an 

authorisation to, in one or more 

occurrences, increase the Company’s 

share capital by up to NOK 20,000. 

2. Fullmakten kan bare benyttes til 

utstedelse av aksjer til Selskapets 

styremedlemmer ved utøvelse av 

tildelte RSUer.   

2. The authorisation may only be used to 

issue shares to members of the 

Company's Board of upon exercise of 

awarded RSUs. 

3. Fullmakten gjelder i to år fra datoen for 

dette vedtaket. 

3. The authorisation is valid for a period 

of two years from the date of this 

resolution. 

4. Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye 

aksjene etter allmennaksjeloven § 10-

4 kan fravikes. 

4. The shareholders’ preferential right to 

the new shares pursuant to Section 

10-4 of the Norwegian Public Limited 

Companies Act may be deviated from. 

5. Fullmakten omfatter ikke 

kapitalforhøyelse mot innskudd i andre 

eiendeler enn penger mv, jf. 

allmennaksjeloven § 10-2. 

5. The authorisation does not comprise 

share capital increases against 

contribution in kind, cf. Section 10-2 

of the Norwegian Public Limited 

Companies Act. 

6. Fullmakten omfatter ikke 

kapitalforhøyelse ved fusjon etter 

allmennaksjeloven § 13-5. 

6. The authorisation does not comprise 

share capital increase in connection 

with mergers pursuant to Section 13-

5 of the Norwegian Public Limited 

Companies Act. 

7. Denne fullmakten erstatter fullmakten 

som ble gitt for det samme formålet i 

den ordinære generalforsamlingen i 

2017, fra det tidspunkt denne nye 

fullmakten er registrert i 

Foretaksregisteret 

7. This authorisation replaces the 

authorisation granted at the annual 

general meeting in 2017 for the same 

purpose, from the date this new 

authorisation is registered in the 

Norwegian Register of Business 

Enterprises. 

10. Fullmakt til styret til å forhøye 

aksjekapitalen for andre angitte 

formål  

10. Authorisation to the Board to 

increase the share capital for 

other specified purposes 

For å gi styret finansiell handlefrihet i 

forbindelse med eventuelle oppkjøp eller 

liknende disposisjoner eller generelt for å 

kunne styrke Selskapets egenkapital foreslår 

styret at det får en fullmakt til å utstede nye 

aksjer for disse formålene. På ordinær 

generalforsamling 24. mai 2017 ble styret 

tildelt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen 

To give the Board financial freedom in 

connection with acquisitions or similar 

transactions, or to strengthen the 

Company's equity in general, the Board 

proposes that it is given an authorisation to 

issue shares for these purposes. At the 

annual general meeting held on 24 May 

2017 the Board was granted an 



med et beløp på inntil NOK 1 millioner for 

disse formålene, likevel slik at beløpet ikke 

skal overstige 10 % av Selskapets 

aksjekapital. Fullmakten utløper på 

Selskapets ordinære generalforsamling i 

2018. Styret foreslår at fullmakten til å 

forhøye aksjekapitalen til disse formålene 

fornyes. 

authorisation to increase the share capital 

by up to NOK 1 million for these purposes, 

but in no event by an amount exceeding 10 

% of the Company's share capital. The 

authorisation expires at the Company's 

annual general meeting in 2018. The Board 

proposes that the authorisation is renewed. 

Det kan være i Selskapets og aksjonærenes 

interesse å gjennomføre emisjoner rettet 

mot enkelte særskilt navngitte personer 

og/eller foretak. Styret anmoder derfor om 

at fullmakten gir styret adgang til å kunne 

fravike aksjonærenes fortrinnsrett. 

There could be in the best interest of the 

Company and its shareholders that 

placements of shares are directed at certain 

named persons and/or enterprises. The 

Board requests therefore that the 

authorisation also encompass the right for 

the Board to waive the shareholders' pre-

emptive rights. 

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen 

fatter følgende vedtak: 

Based on this, the Board proposes that the 

general meeting passes the following 

resolution: 

1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-

14 gis styret fullmakt til å forhøye 

Selskapets aksjekapital, i en eller flere 

omganger, med inntil NOK 1 millioner. 

1. Pursuant to Section 10-14 of the 

Norwegian Public Limited Companies 

Act, the Board is granted an 

authorisation to increase the 

Company’s share capital, in one or 

more occurrences, by up to NOK 1 

million. 

2. Fullmakten kan benyttes til å styrke 

Selskapets egenkapital, generelle 

forretningsmessiges formål, herunder 

men ikke begrenset til finansiering av 

oppkjøp av andre selskaper, 

virksomheter eller eiendeler herunder 

for utstedelse av vederlagsaksjer i 

forbindelse med overnevnte 

transaksjoner.  

2. The authorisation may be used to 

strengthen the Company's equity, for 

general corporate purposes, including 

but not limited to financing of 

acquisitions of other companies, 

businesses or assets, including 

issuance of consideration shares in 

connection with the above mentioned 

transactions. 

3. Fullmakten gjelder frem til Selskapets 

ordinære generalforsamling i 2019, 

likevel ikke lenger enn til 30. juni 2019. 

3. The authorisation is valid until the 

Company’s annual general meeting in 

2019, but no longer than 30 June 

2019. 

4. Fullmakten skal ikke benyttes til å 

forhøye aksjekapitalen med et beløp 

som overstiger 10 % av Selskapets 

aksjekapital på det tidspunkt 

fullmakten benyttes. 

4. The authorisation shall not be used to 

increase the share capital by an 

amount in excess of 10% of the 

Company's share capital at the time 

the authorisation is used. 

5. Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye 

aksjene etter allmennaksjeloven § 10-

4 kan fravikes. 

5. The shareholders' preferential right to 

the new shares pursuant to Section 

10-4 of the Norwegian Public Limited 

Companies Act may be deviated from. 

6. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse 

mot innskudd i penger og i andre 

eiendeler enn penger og rett til å pådra 

6. The authorisation comprises share 

capital increases against contribution 

in cash and in kind and the right to 



Selskapet særlige forpliktelser mv, jf. 

allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten 

omfatter beslutning om fusjon i 

henhold til allmennaksjeloven § 13-5. 

impose special obligations on the 

Company etc, cf. Section 10-2 of the 

Norwegian Public Limited Companies 

Act. The authorisation covers 

resolutions on mergers as provided in 

section 13-5 of the Norwegian Public 

Limited Companies Act. 

11. Valg av styremedlemmer 11. Election of Board Members   

Det vises til valgkomiteens innstilling som 

er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside 

www.nordicnanovector.com. 

Reference is made to the Nomination 

Committee's proposal which is available on 

the Company's website 

www.nordicnanovector.com. 

 

12. Valg av medlemmer til 

valgkomiteen 

12. Election of members of the 

Nomination committee  

Det vises til valgkomiteens innstilling som er 

tilgjengelig på Selskapets hjemmeside 

www.nordicnanovector.com. 

 

Reference is made to the Nomination 

Committee's proposal which is available on 

the Company's website 

www.nordicnanovector.com. 

*** *** 

  

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 AB (publ), filial i Norge, Issuer 

Services, med brev til følgende adresse: 

Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Issuer 

Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 

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

Meldingen må være mottatt senest den 28. 

mai 2018 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, c/o the Company’s security 

account manager, Nordea Bank AB (publ), 

Norwegian branch, Issuer Services, by letter 

to the following address: Nordea Bank AB 

(publ), Norwegian branch, 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 28 May 2018 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 

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, 

http://www.nordicnanovector.com/
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styrets leder Ludvik Sandnes. Utfylte 

fullmaktsskjemaer kan enten leveres i 

generalforsamlingen eller sendes til 

Selskapets kontofører Nordea Bank AB 

(publ), filial i Norge, Issuer Services innen 

den 28. mai 2018 kl. 16.00 med brev til 

følgende adresse: Nordea Bank AB (publ), 

filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 

Sentrum, 0107 Oslo, eller e-post: 

nis@nordea.com. 

Ludvik Sandnes. Completed proxy forms 

may either be submitted at the general 

meeting or sent to the Company’s security 

account manager, Nordea Bank AB (publ), 

Norwegian branch, Issuer Services within 28 

May 2018 at 16:00 hours (CET) by letter to 

the following address: Nordea Bank AB 

(publ), Norwegian branch, Issuer Services, 

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

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

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 

forhåndsstemme er 28. mai 2018 kl. 16.00. 

Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhånds-

stemmer endres eller trekkes tilbake. 

Dersom en aksjonær velger å møte på 

generalforsamlingen enten selv eller ved 

fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer 

som trukket tilbake. 

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 

voting is 28 May 2018 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 on a nominee 

account in the VPS register, 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 

49 044 402 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 49,044,402 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 

bedømmelsen av (i) godkjennelse av 

årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker 

som er forelagt generalforsamlingen til 

avgjørelse, og (iii) Selskapets økonomiske 

stilling, herunder om virksomheten i andre 

selskaper som Selskapet deltar i, og andre 

saker som generalforsamlingen skal 

behandle, med mindre de opplysninger som 

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 approval of the 

annual accounts and the annual report, (ii) 

matters that are presented to the 

shareholders for decision and (iii) 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 



kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig 

skade for Selskapet. 

without causing disproportionate damage to 

the Company. 

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som 

gjelder saker som skal behandles i 

generalforsamlingen, herunder de 

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: 

ir@nordicnanovector.com, telefon: +47 22 

18 33 01. 

This notice, other documents regarding 

matters to be discussed in the General 

Meeting, including 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: 

ir@nordicnanovector.com, telephone: +47 

22 18 33 01. 

 

 

 

Oslo, 8. mai 2018 

På vegne av styret i Nordic Nanovector ASA/ 

On behalf of the Board of Directors of Nordic Nanovector ASA 

 

 

_______________________________ 

Ludvik Sandnes 

Styrets leder/Chairman 

  



Vedlegg: Appendices: 

• Påmeldingsskjema  

• Fullmaktskjema 

 

Disse dokumentene er også tilgjengelig på 

Selskapets hjemmeside 

www.nordicnanovector.com. 

• Form of registration  

• Form of proxy  

 

These documents are also available 

on the Company’s website 

www.nordicnanovector.com. 
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NORDIC NANOVECTOR ASA 

NOTICE OF ATTENDANCE 

ANNUAL GENERAL MEETING 30 May 2018 

Shareholders who wish to attend the Annual General Meeting to be held on 30 May 2018 are requested to fill in 
and return this notice of attendance to: Nordea Bank AB (publ), Norwegian branch, 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 28 May 2018 at 16:00 hours (CET). Attendance notice may also 
be given electronically within the same deadline via VPS Investor Services. 

The undersigned wishes to attend the Annual General Meeting on 30 May 2018 at 10:00 hours (CET).  

 

 

The shareholder's name and address: ________________________________ 

 

__________ __________ ___________________ 

Date Place Shareholder's signature 

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

PÅMELDINGSKJEMA 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. MAI 2018 

Aksjonærer som ønsker å delta på ordinær generalforsamling, som vil bli avholdt 30. mai 2018, bes fylle ut og 
returnere dette påmeldingsskjemaet til: Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Issuer Services, postboks 1166 
Sentrum, 0107 Oslo, eller e-post: nis@nordea.com. 

Skjemaet må være mottatt av oss senest 28. mai 2018 kl. 16.00 (CET). Påmelding kan også skje elektronisk 
innen samme tidsfrist via VPS Investor Services. 

Undertegnede ønsker å delta på ordinær generalforsamling 30. mai 2018 kl. 10.00 (CET).  
 

 

 

Aksjonærens navn og adresse: ________________________________ 

 

__________ __________ ___________________ 

Dato Sted Aksjonærens signatur 

Dersom aksjonæren er et selskap, vennligst legg ved dokumentasjon i form av firmaattest eller en egen fullmakt. 
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NORDIC NANOVECTOR ASA 

POWER OF ATTORNEY 

ANNUAL GENERAL MEETING 30 May 2018 

 

Shareholder who does not return the form “NOTICE OF ATTENDANCE – ANNUAL GENERAL MEETING 30 MAY 
2018” (see the previous page), and therefore wishes to authorise another person to act on his or her behalf at 
the Annual General Meeting on 30 May 2018 must complete this power of attorney form and return it to: Nordea 
Bank AB (publ), Norwegian branch, 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 28 May 2018 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 Annual General Meeting of Nordic Nanovector ASA 
to be held on 30 May 2018 at 10.00 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 

    

1.Election of one person to 

co-sign the minutes, to be 

proposed in the General 

Meeting 

    

2. Approval of the notice and 

the agenda of the meeting 

    

3. Approval of the annual 
accounts and the directors 

report 

    

4.1 Approval of the 

statement regarding 

remuneration for senior 

management, other than  

the guidelines for granting 

of PSUs (advisory vote)  

    

4.2 Approval of the 

guidelines for granting of 

PSUs (binding vote) 

    

5. Approval of the auditor's 

fee 

    

6. Determination of 

remuneration to the 

members of the Board 
(including approval of the 

issuance of restricted stock 

units (RSUs) to the 

members of the Board), 

in accordance with the 
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Nomination Committee's 

proposal 

7. Determination of 

remuneration to the 

members of the Nomination 

Committee, 

in accordance with the 

Nomination Committee's 

proposal 

    

8. Resolution to issue free-

standing warrants in 

connection with the PSU-

program 

    

9. Authorisation to the 
Board to increase the share 

capital in connection with 

exercise of RSU's 

    

10. Authorisation to the 

Board to increase the share 

capital for other specified 

purposes 

    

11. Re-election of Ludvik 

Sandnes as a board member 

and chairman of the board in 

accordance with the 

Nomination Committee's 

proposal 

    

11. Re-election of Per 

Samuelsson as a board 
member in accordance with 

the Nomination Committee's 

proposal 

    

11. Re-election of Hilde 

Hermansen Steineger as a 

board member in 

accordance with the 

Nomination Committee's 

proposal 

    

11. Re-election of Gisela 

Schwab as a board member 

in accordance with the 
Nomination Committee's 

proposal 

    

11. Re-election of Jean-

Pierre Bizzari as a board 

member in accordance with 

the Nomination Committee's 

proposal 

    

11. Re-election of Joanna 

Horobin as a board member 

in accordance with the 

Nomination Committee's 

proposal 

    

11. Election of Rainer 

Boehm as a board member 

in accordance with the 
Nomination Committee's 

proposal 

    

12. Re-election of Johan 

Christenson as a member of 

and chairman of the 

Nomination Committee in 

accordance with the 

Nomination Committee's 

proposal 

    

12. Re-election of Olav 

Steinnes as a member of the 

    



Nomination Committee in 

accordance with the 

Nomination Committee's 

proposal  

12. Election of Egil Bodd as 

a member of the Nomination 

Committee in accordance 

with the Nomination 

Committee's proposal 

    

 

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

__________ __________ ___________________ 

Date Place Shareholder's 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. 

 

  



NORDIC NANOVECTOR ASA 

FULLMAKT 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. mai 2018 

 

Aksjonærer som ikke returnerer "PÅMELDINGSSKJEMA – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. MAI 2018" (se 
tidligere side), og som derfor ønsker å gi en annen person fullmakt til å opptre på hans eller hennes vegne på 
ordinær generalforsamling 30. mai 2018, må fylle ut dette fullmaktsskjemaet og returnere det til: Nordea Bank 
AB (publ), filial i Norge, Issuer Services, postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller e-post: nis@nordea.com. 

Fullmakten må være mottatt av oss senest 28. mai 2018 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 30. mai 2018 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     

1.Valg av person til å 

medundertegne protokollen 

    

2. Godkjennelse av 

innkallingen og dagsorden 

    

3. Godkjennelse av Selskapets 

årsregnskap og årsberetning 

    

4.1 Godkjennelse av 

erklæringen om fastsettelse av 

lønn og annen godtgjørelse til 

ledende ansatte, med unntak 

for retningslinjene som gjelder 
tildeling av PSUer (rådgivende 

avstemning) 

    

4.2 Godkjennelse av 

retningslinjene for tildeling av 

PSUer 

    

5. Godkjennelse av revisors 

godtgjørelse 

    

6. Fastsettelse av godtgjørelse 

til styrets medlemmer 

(herunder utstedelse av 

restricted stock units (RSUer) 

til styrets medlemmer) i 

henhold til valgkomiteens 

innstilling 

    

7. Fastsettelse av godtgjørelse 

til valgkomiteens medlemmer i 
henhold til valgkomiteens 

innstilling 
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8. Vedtak om å utstede 

frittstående tegningsretter i 

forbindelse med PSU-program 

    

9. Fullmakt til styret til å 

forhøye aksjekapitalen i 

tilknytning til utøvelse av 

RSU'er 

    

10. Fullmakt til styret til å 

forhøye aksjekapitalen for 

andre spesifiserte formål 

    

11. Gjenvalg av Ludvik 

Sandnes som styremedlem og 

styrets leder i henhold til 

valgkomitéens innstilling 

    

11. Gjenvalg av Per 

Samuelsson som styremedlem 
i henhold til valgkomitéens 

innstilling 

    

11. Gjenvalg av Hilde 

Hermansen Steineger som 

styremedlem i henhold til 

valgkomitéens innstilling 

    

11. Gjenvalg av Gisela Schwab 

som styremedlem i henhold til 

valgkomitéens innstilling 

    

11. Gjenvalg av Jean-Pierre 

Bizzari som styremedlem i 

henhold til valgkomitéens 

innstilling 

    

11. Gjenvalg av Joanna 

Horobin som styremedlem i 

henhold til valgkomitéens 

innstilling 

    

11. Valg av Rainer Boehm som 

styremedlem i henhold til 

valgkomitéens innstilling 

    

12. Gjenvalg av Johan 

Christenson som medlem av og 

leder av valgkomitéen i 

henhold til valgkomitéens 

innstilling 

    

12. Gjenvalg av Olav Steinnes 

som medlem av valgkomitéen i 

henhold til valgkomitéens 

innstilling 

    

12. Valg av Egil Bodd som 

medlem av valgkomitéen i 

henhold til valgkomitéens 

innstilling 

    

 

Aksjonærens navn og adresse: ________________________________ 
(Vennligst bruk blokkbokstaver) 
 
 

__________ __________ ___________________ 

Dato Sted Aksjonærens signatur 

 

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


