
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i
DnB NOR ASA
torsdag 19. november 2009 i Oslo

Aksjeeiere i DnB NOR ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling torsdag 19. november 2009
kl. 10.00 i selskapets lokaler i Kirkegaten 21, Oslo. Den ekstraordinære generalforsamlingen vil 
bli åpnet og ledet av representantskapets leder, jf. allmennaksjeloven § 5-12, første ledd og 
selskapets vedtekter § 7-2.

Til behandling foreligger forslag om kapitalforhøyelse ved fortrinnsrettsemisjon og endring av selskapets vedtekter.

Styret har utarbeidet følgende forslag til dagsorden:

1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen ved representantskapets leder
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
3. Valg av én person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
4. Fortrinnsrettsemisjon
5. Endring av selskapets vedtekter § 3-4, § 7-1 og § 9-1

DnB NOR ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt 1 332 653 615 aksjer
i selskapet. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, og aksjene har også for øvrig like rettigheter. Samtlige 
aksjeeiere har rett til å møte på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig. Aksjeeiere eller fullmektiger for 
disse som vil møte på den ekstraordinære generalforsamlingen, må gi melding om dette til DnB NOR Bank ASA slik
at påmeldingen er banken i hende senest kl. 16.00 mandag 16. november 2009. Postadresse: DnB NOR Bank ASA,
Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr. (+47) 22 48 11 71. Vennligst benytt vedlagte møteseddel/
fullmaktsskjema (som inneholder nærmere instruksjoner for benyttelse av fullmaktsskjemaet). 

Aksjeeiere som benytter Investortjenester, kan foreta påmelding/tildeling av fullmakt elektronisk gjennom Investortjenester.
Aksjeeiere som ikke benytter Investortjenester, kan foreta elektronisk påmelding/tildeling av fullmakt via selskapets 
hjemmeside www.dnbnor.com/gf. Selskapets årsrapport med siste årsregnskap er også tilgjengelig på nevnte hjemmeside.

For opplysninger om aksjeeiernes rett til å fremsette beslutningsforslag mv. og retten til å kreve opplysninger etter 
allmennaksjeloven §§ 5-11 og 5-15, vises til selskapets hjemmeside www.dnbnor.com/gf.  

Det gjøres oppmerksom på at stemmesedler av tekniske årsaker må være avhentet senest kl. 10.00 i møtelokalet.

28. oktober 2009

Amund Skarholt
Representantskapets leder

Vedlegg:

1. Nærmere informasjon om de saker som skal behandles på generalforsamlingen

2. Møteseddel og fullmaktsskjema



Vedlegg 1 Informasjon om de saker som skal behandles på generalforsamlingen

Sak 4 Fortrinnsrettsemisjon 

Selskapets styre foreslår å styrke egenkapitalen gjennom en kapitalforhøyelse med bruttoproveny i størrelsesorden
NOK 14 milliarder ved utstedelse av nye aksjer, med fortrinnsrett til tegning for eksisterende aksjeeiere. Formålet 
med kapitalforhøyelsen er å gi selskapet økt utlånskapasitet og konkurransekraft, sette selskapet i stand til å utnytte
lønnsomme forretningsmuligheter, posisjonere selskapet for fremtidige økte kapitalkrav i banksektoren og legge til 
rette for at selskapet raskere kan gjenoppta utbytteutbetalinger i samsvar med selskapets langsiktige utbyttepolitikk. 

Antallet aksjer som utstedes i kapitalforhøyelsen, vil avhenge av tegningskursen som vil bli fastsatt i forbindelse med
den ekstraordinære generalforsamlingen. I forslaget til beslutning nedenfor er det derfor åpnet for at tegningskursen 
kan ligge i intervallet fra NOK 10 til NOK 100 og at det vil bli utstedt mellom 140 000 000 og 1 400 000 000
nye aksjer. I tråd med dette er det angitt at kapitalforhøyelsen vil være på mellom NOK 1 400 000 000 og 
NOK 14 000 000 000. 

Det er inngått avtaler om tegningsgaranti med Morgan Stanley & Co. International plc (”Morgan Stanley”), Citigroup
Global Markets Limited (”Citi”), Folketrygdfondet og Sparebankstiftelsen DnB NOR i forbindelse med fortrinnsretts-
emisjonen, som på visse vilkår garanterer for fulltegning av fortrinnsrettsemisjonen med unntak av den norske stats
forholdsmessige andel. Statens tegning av sin forholdsmessige andel er et av vilkårene for tegningsgarantiene. 

Tegningskursen skal i henhold til garantiavtalene avtales med Morgan Stanley og Citi i forkant av den ekstraordinære
generalforsamlingen som beslutter kapitalforhøyelsen. På dette grunnlag vil styret foreslå endelig tegningskurs, 
antall nye aksjer som utstedes, og derved det eksakte beløp aksjekapitalen skal forhøyes med. Styrets forslag vil 
bli offentliggjort i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen og reflekteres i det endelige forslaget til 
generalforsamlingens beslutning.

Det vil bli utarbeidet et prospekt som skal godkjennes av Oslo Børs. Prospektet vil bli offentliggjort før tegningsperioden
og vil utgjøre tegningsgrunnlaget for kapitalforhøyelsen. Forutsatt at prospektet for fortrinnsrettsemisjonen godkjennes
av Oslo Børs i tide, vil tegningsperioden begynne 26. november 2009 og avsluttes 10. desember 2009 kl. 17.30.
Dersom prospektet ikke er godkjent tidsnok til å opprettholde denne tegningsperioden, vil tegningsperioden starte 
den fjerde handelsdagen på Oslo Børs etter godkjennelsen av prospektet og utløpe to uker deretter. 

Aksjeeierne har i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene i samme forhold som
de fra før eier aksjer i selskapet. Aksjeeiere vil etter styrets forslag motta tegningsretter i forhold til sitt aksjeinnehav 
slik dette er registrert i selskapets aksjeeierregister ved utløpet av 24. november 2009. Under forutsetning av at 
aksjehandelen skjer med ordinært oppgjør i VPS, vil aksjer som erverves til og med 19. november 2009, gi rett til 
tegningsretter, mens aksjer som erverves fra og med 20. november, ikke vil gi rett til tegningsretter. Tildelte tegnings-
retter vil omkring 26. november 2009 bli overført til den eller de VPS-konti der aksjeeieren har registrert 
DnB NOR-aksjer. Tegningsrettene vil være fritt omsettelige og notert på Oslo Børs.

Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt. Aksjer som ikke er tegnet ved tegningsfristens utløp, vil bli 
tildelt garantistene. Det er avtalt en provisjon på 1,25 % av det samlede beløpet garantistene garanterer.

Hva angår forhold som må tillegges vekt når det gjelder å tegne nye aksjer, vises det til bakgrunnsinformasjonen 
nevnt ovenfor, samt til selskapets børsmelding datert 25. september 2009. Prospektet som vil bli utarbeidet i 
forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen, vil utgjøre tegningsgrunnlaget for emisjonen. Utover denne informasjonen
og de nyheter som er kommunisert av selskapet til markedet på vanlig måte, har det ikke inntruffet hendelser etter 
siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet. Kopier av seneste årsregnskap, årsberetning og 
revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor og er også tilgjengelige på selskapets hjemmeside www.dnbnor.com.

Styret foreslår på denne bakgrunn at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer følgende beslutning, med de 
presiseringer av tegningskurs, antall nye aksjer og det beløp aksjekapitalen skal forhøyes med som det er redegjort
for ovenfor, og som vil bli offentliggjort i forkant av generalforsamlingen:



1. Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 1 400 000 000 og maksimum NOK 14 000 000 000, fra 
NOK 13 326 536 150 til minimum NOK 14 726 536 150 og maksimum NOK 27 326 536 150, ved
utstedelse av minimum 140 000 000 og maksimum 1 400 000 000 nye aksjer hver pålydende NOK 10.

2. Aksjeeiere som er registrert i selskapets aksjeeierregister per 24. november 2009, skal ha fortrinnsrett til å 
tegne de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i selskapet. Det skal utstedes omsettelige 
tegningsretter. Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.

3. Selskapet skal utarbeide et prospekt som skal godkjennes av Oslo Børs i forbindelse med fortrinnsretts-
emisjonen. Dersom styret ikke beslutter noe annet, skal prospektet ikke registreres ved eller godkjennes av 
utenlandsk prospektmyndighet. De nye aksjene kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner hvor det ikke er 
tillatt å tilby nye aksjer. Selskapet eller noen som utpekes eller instrueres av selskapet kan, for aksjeeiere som
etter selskapets oppfatning ikke er berettiget til å tegne nye aksjer som følge av begrensninger i lov eller andre
regler i den jurisdiksjon hvor aksjeeieren er bosatt eller statsborger, selge vedkommendes tegningsretter mot 
overføring av nettoprovenyet ved salget til aksjeeieren.

4. Tildeling av de nye aksjene foretas av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

4.1 Det vil bli tildelt aksjer til tegnere på grunnlag av tildelte og ervervede tegningsretter som 
er gyldig utøvet i løpet av tegningsperioden. 

4.2 Dersom ikke alle tegningsrettene benyttes, vil tegnere som har tegnet på grunnlag av 
tegningsretter og som har overtegnet, få tildelt ytterligere nye aksjer forholdsmessig basert 
på det antall tegningsretter hver av dem har benyttet. I den utstrekning forholdsmessig 
tildeling ikke lar seg gjennomføre, vil selskapet foreta tildeling etter loddtrekning.

4.3 Nye aksjer som ikke er tildelt i henhold til punktene 4.1 og 4.2 ovenfor, skal tildeles tegnere
som ikke innehar tegningsretter. Tildeling vil bli forsøkt gjort forholdsmessig basert på de 
respektive tegningsbeløp, dog slik at tildeling kan bli rundet ned til nærmeste hele børspost, 
som er 200 aksjer.

4.4 Nye aksjer som ikke er tildelt i henhold til punktene 4.1, 4.2 og 4.3, vil bli tegnet av, 
og tildelt, tegningsgarantistene eller investorer tegningsgarantistene utpeker, basert på 
og i henhold til tegningsgarantistenes respektive garantiforpliktelser.

5. Tegningskursen i fortrinnsrettsemisjonen skal være minimum NOK 10 og maksimum NOK 100 per aksje. 
Innskuddet skal ytes i kontanter.

6. Tegningsperioden skal begynne 26. november 2009 og avsluttes 10. desember 2009 kl. 17.30 (norsk tid). 
Dersom prospektet ikke er godkjent i tide for å opprettholde denne tegningsperioden, skal imidlertid tegnings-
perioden begynne den fjerde handelsdagen på Oslo Børs etter at slik godkjennelse foreligger og avsluttes 
kl. 17.30 (norsk tid) to uker deretter. Aksjer som ikke er tegnet ved tegningsperiodens utløp og således tildeles 
tegningsgarantistene, skal tegnes av disse innen fem virkedager etter tegningsperiodens utløp.

7. Frist for betaling av de nye aksjene er 17. desember 2009, eller den femte handelsdagen på Oslo Børs etter 
tegningsperiodens utløp dersom tegningsperioden forskyves i henhold til underpunkt 6 ovenfor. Ved tegning av 
aksjer må den enkelte tegner med norsk bankkonto ved påføring på tegningsblanketten gi DnB NOR Bank ASA
engangsfullmakt til å belaste en oppgitt bankkonto i Norge for det tegningsbeløp som tilsvarer det tildelte antall 
aksjer. Ved tildeling vil det tildelte beløp bli belastet tegnerens konto. Belastning vil skje på eller omkring fristen
for betaling. Tegnere som ikke har norsk bankkonto, skal innbetale tegningsbeløpet til selskapets emisjonskonto.

8. De nye aksjene gir fulle aksjonærrettigheter i selskapet, inkludert rett til utbytte, fra tidspunktet for registrering 
av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

9. Selskapets vedtekter § 2-1 endres til å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.

10. Som provisjon for tegningsgarantien for aksjene skal garantistene Morgan Stanley & Co. International plc, 
Citigroup Global Markets Limited, Sparebankstiftelsen DnB NOR og Folketrygdfondet motta et beløp tilsvarende 
1.25 % av deres respektive andel av det garanterte beløpet.

11. Gjennomføringen av kapitalforhøyelsen er betinget av at Kredittilsynet gir de nødvendige godkjennelser. Styret 
skal ikke ha adgang til å gjennomføre aksjekapitalforhøyelsen med et lavere beløp enn det som følger av dette
vedtaket.



Sak 5 Endring av selskapets vedtekter § 3-4, § 7-1 og § 9-1

Den 3. august 2009 trådte lov av 19. juni 2009 nr 77 om endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven mv. i kraft.
Loven gjennomfører EU-direktiv 2007/36/EF om aksjonærrettigheter mv. Endringene i allmennaksjeloven gjelder
hovedsakelig regler om innkalling og avholdelse av generalforsamlinger. De av lovendringene som medfører 
obligatoriske krav for selskapet, fordrer tilsvarende endringer i selskapets vedtekter. I tillegg åpner lovendringene
for at selskapet kan velge å innføre visse bestemmelser. 

Begrunnelsen for forslagene til endringer av §§ 3-4, 3. ledd, 7-1, 4. ledd, 1. punktum og 9-1, 1. ledd er at 
innkallingsfristen for generalforsamlinger er endret fra to uker til 21 dager. Bakgrunnen for forslaget til nytt 
§ 7-1, 5. ledd er å spare unødvendige kostnader i forbindelse med generalforsamlinger.

På denne bakgrunn foreslår styret følgende beslutning om endringer av selskapets vedtekter: 

Generalforsamlingen beslutter følgende vedtektsendringer med virkning fra det tidspunkt endringene godkjennes 
av Kredittilsynet:

Vedtektenes § 3-4, 3. ledd, endres fra:

"Årsberetningen, årsregnskap og revisjonsberetning, kfr. § 7-3, sendes kontrollkomiteen og representantskapet 
for uttalelse senest en uke før saken skal behandles av representantskapet og minst to uker forut for den 
generalforsamling som skal fastsette regnskapet."

til:

"Årsberetningen, årsregnskap og revisjonsberetning, kfr. § 7-3, sendes kontrollkomiteen og representantskapet
for uttalelse senest én uke før saken skal behandles av representantskapet og minst 21 dager forut for den 
generalforsamling som skal fastsette regnskapet."

Vedtektenes § 7-1, 4. ledd, 1. punktum endres fra:

"Innkallelse skal være sendt senest to uker før generalforsamlingen."

til:

"Innkallelse skal være sendt senest 21 dager før generalforsamlingen."

Vedtektenes § 7-1 endres ved å tillegge følgende nytt 5. ledd:

"Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjonærer
på selskapets internettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens eller vedtektenes krav om at dokumentene skal sendes
til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven eller vedtektene skal inntas i eller
vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder
saker som skal behandles på generalforsamlingen."

Gjeldende 5. og 6. ledd i bestemmelsen blir etter dette nytt 6. og 7. ledd. 

Vedtektenes § 9-1, 1. ledd, som lyder:

"Forslag til endringer i vedtektene må være innsendt til styrets leder senest fire uker før generalforsamlingen 
skal behandle forslaget." 

strykes.

Bestemmelsens 2. ledd blir nytt 1. ledd.


