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 Office translation 

Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA 

INNKALLING TIL  

EKSTRAORDINÆR 

GENERALFORSAMLING 

NOTICE OF  

EXTRAORDINARY  

GENERAL MEETING  

Ekstraordinær generalforsamling i Codfarmers 

ASA vil bli avholdt på: 

Shippingklubben (9. etg), 

Haakon VII’s gate 1, 

i Oslo 

 

4. april 2011, kl. 11.00  

An Extraordinary General Meeting of Codfarmers 

ASA will be held at:  

Shippingklubben (9th floor), 

Haakon VII’s gate 1, 

in Oslo 

  

4 April 2011, at 1100 hours (CET) 

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder. 

 

Styret foreslår følgende dagsorden: 

1. Valg av møteleder 

 

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

 

 

3. Valg av én person til å medundertegne 

protokollen 

 

4. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse 

 

 

Selskapet informerte i børsmelding den  

17. februar 2011 at det hadde inngått avtale med 

Havlandet Havbruk AS og dets morselskap INC 

Invest AS vedrørende blant annet en rettet 

emisjon mot INC Invest AS med bruttoproveny på 

NOK 10 millioner for finansiering av selskapets 

kjøp av yngel fra Havlandet Marin Yngel AS, et 

The General Meeting will be opened by the 

Chairman of the Board. 

The Board proposes the following agenda: 

1. Election of a Chairman of the Meeting 

 

2. Approval of the Notice of and the agenda 

for the General Meeting 

 

3. Election of one person to co-sign the 

minutes 

 

4. Board authorisation to increase the share 

capital 

 

The company informed in a stock exchange notice 

on 17 February 2011 that it had entered into an 

agreement with Havlandet Havbruk AS and its 

parent company INC Invest AS regarding inter alia 

a directed share issue towards INC Invest AS with 

gross proceeds of NOK 10 million for the purpose 

of financing the company’s purchase of cod fry 
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datterselskap av INC Invest AS. De nye aksjene 

skal i henhold til avtalen utstedes til tegningskurs 

NOK 7,80 per aksje. Det følger videre av avtalen 

at gjennomføringen av emisjonen forutsetter 

godkjennelse fra generalforsamlingen i 

Codfarmers ASA.  

 

 

Som følge av at selskapet kjøper yngel på løpende 

basis, foreslås det at styret tildeles en fullmakt til 

kapitalforhøyelse for å kunne oppfylle avtalen og 

som kan benyttes til å gjøre én eller flere rettede 

emisjoner mot INC Invest AS. Fullmakten vil 

følgelig kunne benyttes når selskapet trenger 

ytterligere finansiering for kjøp av yngel. 

 

 

 

I henhold til dette foreslås det at styret gis 

fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 

NOK 1 282 051 ved utstedelse av nye aksjer. 

Tegningskursen skal være kr 7,80 per nye aksje. 

Styret skal av de ovennevnte grunner kunne 

beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye 

aksjene skal fravikes. 

 

 

På bakgrunn av ovenstående foreslås det at 

generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

 

i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis 

styret fullmakt til å forhøye selskapets 

aksjekapital med inntil NOK 1 282 051. 

 

 

 

ii) Fullmakten skal kunne benyttes til å 

gjennomføre én eller flere rettede emisjoner mot 

INC Invest AS på kurs NOK 7,80 per nye aksje for 

å finansiere selskapets kjøp av yngel fra 

Havlandet Marin Yngel AS.   

 

 

iii) Fullmakten gjelder frem til det tidligste 

tidspunkt av ordinær generalforsamling i 2012 og 

30. juni 2012. 

 

from Havlandet Marin Yngel AS, a subsidiary of 

INC Invest AS.  The new shares shall pursuant to 

the agreement be issued at a subscription price of 

NOK 7.80 per share. Further, it is stipulated in the 

agreement that completion of the share issue is 

subject to approval by the general meeting of 

Codfarmers ASA. 

 

As the company’s purchase of cod fry is carried 

out on an ongoing basis, it is proposed that the 

board is granted an authorisation to increase the 

share capital which can be used to carry out one 

or several directed share issues towards INC 

Invest AS. Hence, the authorisation may be used 

when the company needs additional financing for 

purchase of cod fry. 

 

 

In accordance with this it is proposed that the 

board is granted an authorisation to increase the 

share capital with up to NOK 1,282,051 by 

issuance of new shares. The subscription price 

shall be NOK 7.80 per new share. Based on the 

above mentioned reasons, the board shall have 

the right to resolve to deviate from the 

shareholders pre-emption right to the new shares. 

 

Based on the above, it is proposed that the 

general meeting adopts the following resolution: 

 

i) In accordance with Section 10-14 of the 

Norwegian Public Limited Companies Act the board 

is granted an authorisation to increase the 

company’s share capital with up to  

NOK 1,282,051. 

 

ii) The authorisation may be used to carry out one 

or several directed share issues towards INC 

Invest AS at a subscription price of NOK 7.80 per 

new share in order to finance the company’s 

purchase of cod fry from Havlandet Marin Yngel 

AS. 

 

iii) The authorisation is valid until the earliest of 

the annual general meeting in 2012 and 30 June 

2012. 
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iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer 

etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne 

fravikes.  

 

 

v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot 

innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jf 

allmennaksjeloven § 10-2. 

 

 

vi) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved 

fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.  

iv) The shareholders’ pre-emption right to the new 

shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian 

Public Limited Companies Act may be deviated 

from. 

 

v) The authorisation does not comprise capital 

increases against contribution in kind etc., cf. 

Section 10-2 of the Norwegian Public Limited 

Companies Act. 

 

vi) The authorisation does not comprise capital 

increase in connection with mergers pursuant to 

Section 13-5 of the Public Limited Companies Act. 

 

 

  

GENERELT GENERAL 

Aksjonærer som ønsker å delta på 

generalforsamlingen bes om å benytte vedlagte 

påmeldingsskjema innen 30. mars 2011. 

Påmeldingsskjema er også gjort tilgjengelig på 

selskapets internettside som angitt nedenfor.  

Aksjonærer som er forhindret fra å delta, men 

som ønsker å stemme ved fullmektig kan benytte 

vedlage fullmaktsskjema. Skjema er også gjort 

tilgjengelig på selskapets internettside som angitt 

nedenfor. 

Codfarmers ASA er et allmennaksjeselskap 

underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet 

har pr dagen for denne innkallingen utstedt  

14 954 978 aksjer og hver aksje har én stemme. 

Aksjene har også for øvrig like rettigheter.  

 

En aksjeeier 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) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse 

og (ii) selskapets økonomiske stilling, herunder 

virksomheten i andre selskaper som selskapet 

deltar i, og andre saker som generalforsamlingen 

Shareholders who wish to attend at the general 

meeting are requested to use the enclosed 

registration form within 30 March 2011. The 

registration form is also available at the 

company’s web page as set out further below. 

Shareholders who are prevented from attending 

the meeting, but who wish to vote by proxy, may 

use the enclosed proxy form. The proxy form is 

also available at the company’s web page as set 

out further below. 

Codfarmers ASA is a public limited company 

subject to the rules of the Norwegian Public 

Limited Companies Act. As at the date of this 

notice, the company has issued 14,954,978 

shares, each of which represents one vote. The 

shares have equal rights also in all other respects.  

A shareholder has the right to table proposals for 

resolutions for items included on the agenda and 

to require that board members and the CEO in the 

General Meeting provide available information 

about matters which may affect the assessment of 

(i) items which are presented to the shareholders 

for decision and (ii) the company’s financial 

situation, including information about activities in 

other companies in which the company 



 

4661058/1 4 

skal behandle, med mindre de opplysninger som 

kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade 

for selskapet. 

 

 

For oversikt over hendelser av vesentlig betydning 

for selskapets stilling som har inntruffet etter 

seneste balansedag, 31. desember 2009, vises det 

til selskapets børsmeldinger tilgjengelig på 

www.newsweb.no. 

 

 

Denne innkallingen samt selskapets vedtekter er 

tilgjengelige på selskapets hjemmeside: 

www.codfarmers.com. Aksjeeiere kan kontakte 

selskapet pr post, telefaks, e-post eller telefon for 

å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: 

Codfarmers ASA, P.O. Box 1745 Vika, N-0121 

Oslo, Faks: 0047 22 40 33 99, E-post: 

post@codfarmers.com, Telefon: 

(+47) 22 40 33 90. 

participates, and other matters to be discussed in 

the General Meeting, unless the requested 

information cannot be disclosed without causing 

disproportionate harm to the company. 

For an overview of events that have occurred 

following the last balance sheet date, 31 

December 2009, and which are material to 

company’s position, reference is made to the 

company’s stock exchange notices which are 

available at www.newsweb.no.  

 

This notice as well as the company’s Articles of 

Association are available at the company’s 

internet site: www.codfarmers.com. Shareholders 

may contact the company by ordinary mail, fax, 

email or phone in order to request the documents 

in question on paper. Address: Codfarmers ASA, 

P.O. Box 1745 Vika, N-0121 Oslo, Fax: 0047 22 

40 33 99, E-mail: post@codfarmers.com, Phone: 

(+47) 22 40 33 90. 

* * * * * * 

Oslo, 14. mars 2011 

For styret i Codfarmers ASA  

Marianne E. Johnsen 

Styreleder  

Oslo, 14 March 2011 

For the Board of Directors of Codfarmers ASA  

Marianne E. Johnsen 

Chairman of the Board  
  

Vedlegg: 

1 Påmeldings- og fullmaktsskjema 

Appendices: 

1 Registration and Proxy form  

 



   
 
   

 
PÅMELDING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
 
I det tilfellet aksjeeieren er et foretak  
vil aksjeeieren være representert ved: _______________________________________ 

           Navn 
         (Ved fullmakt benyttes blanketten nedenfor) 

Møteseddel 
 
Hvis De ønsker å møte i den ekstraordinære generalforsamlingen, henstilles De om å sende denne møteseddel per post til 
Codfarmers ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo, eller per telefaks til faks nr: 22 48 11 71. Påmelding 
kan også skje via Investortjenester. Pin kode og referansenummeret må oppgis ved påmelding.  
 
Påmeldingen må være DnB NOR Bank Verdipapirservice i hende innen 30. mars 2011. Dersom De ikke har registrert Dem før 
fristen, eller om De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan oppmøte registreres eller skriftlig og datert fullmakt 
leveres i den ekstraordinære generalforsamlingen. 
 
Undertegnede vil møte på Codfarmers ASAs ekstraordinære generalforsamling den 4. april 2011 og avgi stemme for: 
 
  

 
 
egne aksjer  

   
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) 

 
Totalt 

  
aksjer 

  
 
___________________________________ _____________ _____________________________________ 
Sted    Dato  Aksjeeiers underskrift 

(Undertegnes kun ved eget oppmøte.  
Ved fullmakt benyttes delen nedenfor) 
 
 

 
Fullmakt uten stemmeinstruks    
 
Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller 
De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen.  I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den hun 
bemyndiger. Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, 
vennligst gå til side 2.  
 
Fullmakten bes sendt per post til Codfarmers ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo, eller per telefaks til 
faks nr: 22 48 11 71. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via Investortjenester. Pin kode og referansenummeret må 
oppgis ved tildeling av fullmakt. 
 
Fullmakten må være DnB NOR Bank Verdipapirservice i hende innen 30. mars 2011. 
 
Undertegnede:  
gir herved (sett kryss): 
 
� 

 
Styrets leder (eller den hun bemyndiger),  

 
� 

 
__________________________________ 

 (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) 

fullmakt til å møte og avgi stemme i Codfarmers ASAs ekstraordinære generalforsamling den 4. april 2011 for mine/våre aksjer. 
 
___________________________________ _____________ _____________________________________ 
Sted    Dato  Aksjeeiers underskrift 
      (Undertegnes kun ved fullmakt) 
       
 
Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved 
avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). 

�



   
 
   

 
Fullmakt med stemmeinstruks  
 
Dersom De ønsker å gi stemmeinstrukser til fullmektigen kan dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktsinstruksen nedenfor 
henviser til sakene på dagsorden for den ekstraordinære generalforsamlingen. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles 
den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til 
styrets leder eller den hun bemyndiger. 
 
Fullmakten kan sendes per post til Codfarmers ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, eller per 
telefaks til faks nr: 22 48 11 71. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstrukser vil ikke være mulig. 
 
Fullmakten må være registrert hos DnB NOR Bank Verdipapirservice innen 30. mars 2011. 
 
Undertegnede:  
gir herved (sett kryss): 
 
� 

 
Styrets leder (eller den hun bemyndiger),  

 
� 

 
__________________________________ 

 (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) 

 
fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling den 4. april 2011.  
 
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil 
anses som en instruks om å stemme ”for” forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen 
i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er 
uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig 
vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.  
 
 
Agenda EGF 4. april 2011  For Mot Avstår 

1. Valg av møteleder � � � 

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden � � � 

3. Valg av én person til å medundertegne protokollen � � � 

4. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse � � � 

 
Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme i Codfarmers ASAs ekstraordinære generalforsamling den  
4. april 2011 for mine/våre aksjer.  
  
 
___________________________________ ___________ _____________________________________ 
Sted    Dato  Aksjeeiers underskrift 
      (Undertegnes kun ved fullmakt) 
 
 
 
Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved 
avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).  
Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.  


