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 Office translation 

Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA 

INNKALLING TIL  

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

NOTICE OF  

ANNUAL GENERAL MEETING  

Ordinær generalforsamling i Codfarmers ASA 

holdes på: 

Shippingklubben (9.etg)  

Haakon VII’s gate 1, 

i Oslo 

8. juni 2011 kl 10.00 

The Annual General Meeting of Codfarmers ASA 

will be held at:  

Shippingklubben (9th floor)  

Haakon VII’s gate 1, 

in Oslo, Norway 

8 June 2011 at 10.00 hours (CET) 

Styret har utpekt styrets leder Marianne E. 

Johnsen, eller den hun bemyndiger, til å åpne 

generalforsamlingen. 

 

Styret foreslår følgende dagsorden: 

 

1. Valg av møteleder 

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

3. Valg av én person til å medundertegne 
protokollen 

4. Administrerende direktørs orientering 

5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning 

for Codfarmers ASA for regnskapsåret 2010 

 

6. Valg av medlemmer til styret 

7. Godtgjørelse til styrets medlemmer 

 

8. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer 

 

9. Godtgjørelse til revisor  

10. Behandling av styrets erklæring om 

fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 

ledende ansatte etter allmennaksjeloven  

§ 6-16a 

 

The Board of Directors has appointed the Chair of 

the Board of Directors Marianne E. Johnsen, or 

whoever she appoints, to open the General 

Meeting. 

The Board of Directors proposes the following 

agenda: 

1. Election of a person to chair the Meeting 

2. Approval of the Notice and the Agenda  

3. Election of a person to co-sign the Minutes 
 

4. The CEO’s briefing 

5. Approval of the Annual Accounts and the 

Directors’ Report for Codfarmers ASA for the 

financial year 2010 

6. Election of members to the Board of Directors 

7. Remuneration to the members of the Board of 

Directors 

8. Remuneration to the members of the 

Nomination Committee 

9. Remuneration to the auditor 

10. Handling of the Board of Directors’ statement 

regarding the specification of salaries and 

other remuneration to the management 

pursuant to Section 6-16a of the Norwegian 

Public Limited Liability Companies Act 
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11. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen 

 

12. Justering av konverteringskurs under 

konvertibelt lån 

 

11. Authorisation to the Board of Directors to 

increase the share capital 

12. Adjustment of conversion price under 

convertible loan 

Nærmere informasjon om de enkelte punkter på 

dagsorden er tilgjengelig på selskapets 

hjemmeside www.codfarmers.com, jf vedtektenes 

§ 7 siste avsnitt. 

Further information about the items on the 

agenda is available on the company’s website 

www.codfarmers.com, cf the last paragraph of 

Section 7 of the Articles of Association.  

GENERELT GENERAL 

Aksjonærer som ønsker å delta på 

generalforsamlingen bes om å benytte vedlagte 

påmeldingsskjema innen 3. juni 2011 kl 17.00. 

Påmeldingsskjema er også gjort tilgjengelig på 

selskapets hjemmeside www.codfarmers.com.  

 

Aksjonærer som er forhindret fra å delta, men 

som ønsker å stemme ved fullmektig kan benytte 

vedlagte fullmaktsskjema. Skjema er også gjort 

tilgjengelig på selskapets hjemmeside 

www.codfarmers.com. Fullmakt kan om ønskelig 

gis til styrets leder Marianne E. Johnsen. Utfylte 

fullmaktsskjemaer kan enten sendes til selskapet 

v/ DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, pr post 

eller telefaks innen 3. juni 2011 kl 17.30 eller 
leveres i generalforsamlingen. Adresse: 

Codfarmers ASA v/ DnB NOR Bank ASA, 

Verdipapirservice, N-0021 Oslo, telefaks: +47 22 

48 11 71. 

Codfarmers ASA er et allmennaksjeselskap 

underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet 

har pr dagen for denne innkallingen utstedt 

15.406.260 aksjer og hver aksje har én stemme. 

Aksjene har også for øvrig like rettigheter.  

 

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) godkjennelsen av årsregnskapet og 
årsberetningen, (ii) saker som er forelagt 

aksjonærene til avgjørelse, og (iii) selskapets 

Shareholders who wish to attend at the general 

meeting are requested to use the enclosed 

registration form within 3 June 2011 at 17.00 

hours (CET). The registration form is also 

available at the company’s website 

www.codfarmers.com. 

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 website 

www.codfarmers.com. If desirable, proxy may be 

given to the Chairman of the Board of Directors 

Marianne E. Johnsen. Completed proxy forms may 

either be sent to the company c/o DnB NOR Bank 

ASA, Verdipapirservice, by mail or facsimile within 
3 June 2011 at 17.00 hours (CET) or submitted at 

the General Meeting. Address: Codfarmers ASA 

c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, N-

0021 Oslo, Norway, facsimile: +47 22 48 11 71. 

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 15,406,260 

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) the approval of the annual accounts and the 
annual report, (ii) items which are presented to 

the shareholders for decision, and (iii) the 
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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. 

 

 

 

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som 
gjelder saker som skal behandles i 

generalforsamlingen, herunder de dokumenter det 

er henvist til i denne innkallingen, forslag til 

beslutninger for poster på den foreslåtte 

dagsordenen, samt selskapets vedtekter, er 
tilgjengelige på selskapets hjemmeside 

www.codfarmers.com. Aksjonærer kan kontakte 

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

å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: 

Codfarmers ASA, Postboks 1745 Vika, 0121 Oslo, 

telefaks: +47 22 40 33 99, e-post: 

post@codfarmers.com, telefon: +47 22 40 33 90. 

 

company’s financial situation, including 

information about activities in other companies in 

which the company 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. 

This Notice, other documents regarding items to 

be discussed in the General Meeting, including the 
documents to which this Notice refers, the 

proposed resolutions for items on the proposed 

agenda, as well as the company’s Articles of 

Association, are available on the company’s 

website www.codfarmers.com. Shareholders may 

contact the company by mail, facsimile, email or 

telephone in order to request the documents in 

question on paper. Address: Codfarmers ASA, 

P.O.Box 1745 Vika, N-0121 Oslo, Norway, 

facsimile: +47 22 40 33 99, email: 

post@codfarmers.com, telephone: 

+47 22 40 33 90. 

* * * * * * 

Oslo, 18. mai 2011 

For styret i Codfarmers ASA  

Marianne E. Johnsen 

styrets leder 
 

Oslo, 18 May 2011 

For the Board of Directors of Codfarmers ASA  

Marianne E. Johnsen 

Chair of the Board of Directors  
  

Øvrige saksdokumenter tilgjengelig på selskapets 

hjemmeside www.codfarmers.com: 

1 Påmeldings- og fullmaktsskjema 

2 Nærmere informasjon om enkelte punkter 
på dagsordenen 

3 Årsrapport for 2010 

4 Styrets erklæring vedrørende lønn og annen 

godtgjørelse til ledende ansatte 

 

5 Valgkomiteens innstilling 

Documents which are available at the Company’s 

website www.codfarmers.com: 

1 Registration and Proxy form 

2 Further information regarding certain items 
on the agenda 

3 Annual Report for 2010 

4 The Board of Directors’ statement regarding 

the specification of salaries and other 

remuneration to the management 

5 The Nomination Committee’s 

recommendation 

 



   
 
   

 

 

PÅMELDING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
I det tilfellet aksjonæren er et selskap  
vil aksjonæren være representert ved: _______________________________________ 

      Navn 
      (Ved fullmakt benyttes blanketten under) 

Møteseddel 

Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, henstilles De om å sende denne møteseddel pr post til 
Codfarmers ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, N-0021 Oslo, eller til telefaks nr.: +47 22 48 11 71. 
Påmelding kan også skje via Investortjenester. Referansenummeret må oppgis ved påmelding.  
 
Påmeldingen må være DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice i hende innen 3.  juni 2011 kl 17.00. 
 
Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamling i Codfarmers ASA onsdag den 8. juni 2011 og avgi stemme 
for: 
 
  

 
 
egne aksjer  

   
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) 

 
Totalt 

  
aksjer 

  
 
___________________________________ __________________________________________________ 
Sted    Dato  Underskrift fra aksjonær 

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

 
 
Fullmakt uten stemmeinstruks  

Dersom De selv ikke kan møte på den ordinære generalforsamlingen i Codfarmers ASA den 8. juni 2011, 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 sendes pr post til Codfarmers ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, N-0021 Oslo, eller til telefaks 
nr.: +47 22 48 11 71. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via Investortjenester. Referansenummeret må 
oppgis ved tildeling av fullmakt. 
 
Fullmakten må være DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice i hende innen 3. juni 2011 kl 17.00. 
 
Undertegnede: 
gir herved (sett kryss): 
 
� 

 
Styrets leder Marianne E. Johnsen eller den hun bemyndiger, eller  

 
� 

 
__________________________________ 

 (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) 

 
fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i Codfarmers ASA den 8. juni 
2011. 
 
 
___________________________________ ______________________________________________________ 
Sted    Dato  Underskrift fra aksjonær 
      (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 
under henviser til sakene på dagsorden for den ordinære 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 sendes pr post til Codfarmers ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, N-0021 Oslo, eller til telefaks 
nr.: +47 22 48 11 71. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstrukser vil ikke være mulig. 
 
Fullmakten må være registrert hos DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice innen 3. juni 2011 kl 17.00. 
 
Undertegnede: 
gir herved (sett kryss): 
 
� 

 
Styrets leder Marianne E. Johnsen eller den hun bemyndiger, eller  

 
� 

 
__________________________________ 

 (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) 

 
fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på i den ordinære generalforsamlingen i Codfarmers ASA den 8. 
juni 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.  
 
Dagsorden ordinær generalforsamling 2011  For Mot Avstår 

1.   Valg av møteleder � � � 

2.   Godkjennelse av innkalling og dagsorden � � � 

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

4.   Administrerende direktørs orientering Ingen avstemming 

5.   Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning  � � � 

6.   Valg av medlemmer til styret  

(i tråd med valgkomiteens innstilling) 
� � � 

7.   Godtgjørelse til styrets medlemmer  

(i tråd med valgkomiteens innstilling) 
� � � 

8.   Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer � � � 

9.   Godtgjørelse til revisor  � � � 

10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen 

godtgjørelse til ledende ansatte 
� � � 

11. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen � � � 

12. Justering av konverteringskurs under konvertibelt lån � � � 

 
Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamling i 
Codfarmers ASA den 8. juni 2011.  
  
 
___________________________________ ___________________________________________________ 
Sted    Dato  Underskrift fra aksjonær 
      (Undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks) 
 
 
 
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 aksjonæren er et selskap, skal aksjonærens firmaattest vedlegges fullmakten.  
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INNKALLING TIL ORDINÆR 

GENERALFORSAMLING 

8. JUNI 2011 

 

NÆRMERE INFORMASJON OM ENKELTE 

PUNKTER PÅ DAGSORDEN 

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 

 

8 JUNE 2011 

 

FURTHER INFORMATION ABOUT CERTAIN 

ITEMS ON THE AGENDA 

NÆRMERE OM PUNKT 5 PÅ DAGSORDENEN 

Til behandling er styrets forslag til 

årsregnskap og årsberetning for Codfarmers 

ASA for regnskapsåret 2010 

 

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning 

følger i årsrapport som i henhold til vedtektenes  

§ 7 siste avsnitt er gjort tilgjengelig på selskapets 

hjemmeside www.codfarmers.com. 

 

Codfarmers ASA hadde i regnskapsåret 2010 et 
årsresultat på -61.696.000 kroner. 

DETAILS ON ITEM 5 ON THE AGENDA 

On the agenda is the Board of Directors’ 

proposal for the Annual Accounts and 

Directors’ Report for Codfarmers ASA for the 

financial year 2010 

The Annual Accounts, Directors’ Report and the 

Auditor’s Report are included in the Annual Report 

which pursuant to the last paragraph of Section 7 

of the Articles of Association is made available on 

the company’s website www.codfarmers.com. 

The annual result for Codfarmers ASA for the 
financial year 2010 was NOK -61,696,000. 

NÆRMERE OM PUNKT 6 PÅ DAGSORDENEN 

Til behandling er valg av medlemmer til 

styret 

Valgkomiteen foreslår at Marianne E. Johnsen 

gjenvelges som styrets leder for en periode på to 

år og at Benedicte Fossum gjenvelges som styrets 

nestleder for en periode på to år. 

 

 

For mer informasjon vises det til valgkomiteens 

innstilling som er tilgjengelig på selskapets 

hjemmeside www.codfarmers.com, jf vedtektenes 

§ 7 siste avsnitt. 

DETAILS ON ITEM 6 ON THE AGENDA 

On the agenda is election of members to the 

Board of Directors 

The Nomination Committee proposes that 

Marianne E. Johnsen is re-elected as the Chair of 

the Board of Directors for a period of two years 

and that Benedicte Fossum is re-elected as the 

Deputy-Chair of the Board of Directors for a period 
of two years. 

For further information, reference is made to the 

Nomination Committee’s recommendation which is 

available on the company’s website 

www.codfarmers.com, cf the last paragraph of 

Section 7 of the Articles of Association.  

NÆRMERE OM PUNKT 7 PÅ DAGSORDENEN 

Til behandling er godtgjørelse til styrets 

DETAILS ON ITEM 7 ON THE AGENDA 

On the agenda is remuneration to the 
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medlemmer 

Valgkomiteen foreslår følgende honorar til styrets 

medlemmer for 2010: 

 

Marianne E. Johnsen (styreleder): NOK 325.000 
Benedicte Fossum (nestleder): NOK 175.000 

Thomas Falck (medlem):   NOK 175.000 

Kristian Nergaard (medlem): NOK 175.000 

 
For mer informasjon vises det til valgkomiteens 

innstilling som er tilgjengelig på selskapets 

hjemmeside www.codfarmers.com, jf vedtektenes 

§ 7 siste avsnitt. 

members of the Board of Directors 

The Nomination Committee proposes the following 

remuneration to the members of the Board of 

Directors for 2010: 

Marianne E. Johnsen (Chair): NOK 325,000 
Benedicte Fossum (Deputy-Chair): NOK 175,000 

Thomas Falck (member):   NOK 175,000 

Kristian Nergaard (member): NOK 175,000 

 
For further information, reference is made to the 

Nomination Committee’s recommendation which is 

available on the company’s website 

www.codfarmers.com, cf the last paragraph of 

Section 7 of the Articles of Association. 

NÆRMERE OM PUNKT 8 PÅ DAGSORDENEN 

Til behandling er godtgjørelse til 

valgkomiteens medlemmer 

Styret foreslår en godtgjørelse til valgkomiteens 

medlemmer på NOK 5.000 pr medlem pr møte, 

etterskuddsvis for perioden frem til 

generalforsamlingen.  

DETAILS ON ITEM 8 ON THE AGENDA 

On the agenda is remuneration to the 

members of the Nomination Committee 

The Board of Directors proposes a remuneration to 

the members of the Nomination Committee of 

NOK 5,000 per member per meeting, in arrears 

for the period until the General Meeting.  

NÆRMERE OM PUNKT 9 PÅ DAGSORDENEN 

Til behandling er godtgjørelse til revisor 

Styret foreslår at godtgjørelse til revisor 

PricewaterhouseCoopers AS for regnskapsåret 
2010 på NOK 521.000 godkjennes. 

DETAILS ON ITEM 9 ON THE AGENDA 

On the agenda is remuneration to the auditor 

The Board of Directors proposes that the 

remuneration to the auditor 
PricewaterhouseCoopers AS for the financial year 

2010 of NOK 521,000 is approved.  

NÆRMERE OM PUNKT 10 PÅ DAGSORDENEN 

Til behandling er styrets erklæring om 

fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 

ledende ansatte etter allmennaksjeloven 

§ 6-16a 

 

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a har 

styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av 

DETAILS ON ITEM 10 ON THE AGENDA 

On the agenda is the Board of Directors’ 

statement regarding specification of salaries 

and other remuneration to the management 

pursuant to Section 6-16a of the Norwegian 

Public Limited Companies Act 

In accordance with Section 6-16a of the 

Norwegian Public Limited Companies Act, the 
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lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. 

Erklæringen er i henhold til vedtektenes § 7 siste 

avsnitt gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside 

www.codfarmers.com. Det skal på 

generalforsamlingen holdes en rådgivende 

avstemning om erklæringen, likevel slik at den del 

av erklæringen som gjelder rammene for 

godtgjørelser relatert til aksjer i selskapet eller 

andre selskaper i konsernet er bindende. 

 

Board of Directors has prepared a statement 

regarding the specification of salaries and other 

remuneration to the management. The statement 

is pursuant to the last paragraph of Section 7 of 

the Articles of Association made available on the 

company’s website www.codfarmers.com. An 

advisory vote is to be held at the General Meeting 

concerning the statement, in contrast to the part 

of the statement relating to shares in the 
company or other group companies which is 

subject to a binding vote by the General Meeting. 

NÆRMERE OM PUNKT 11 PÅ DAGSORDENEN 

Til behandling er forslag om fullmakt til 

styret til å forhøye aksjekapitalen 

 

Selskapet informerte i børsmelding datert 29. april 

2011 at det har kjøpt tilbake konvertible 

obligasjoner med en total pålydende verdi på 

NOK 22.538.179 under selskapets konvertible 

obligasjonslån “15 per cent/10.0 per cent 

Codfarmers ASA Senior Unsecured Convertible 

Bond Issue 2009/2013” med ISIN N0 001 

0398142. Obligasjonene ble kjøpt tilbake for et 

kontantvederlag tilsvarende 60 % av 

obligasjonenes pålydende (NOK 13.522.908), med 
tillegg av 50 % påløpte renter på obligasjonene 

(NOK 717.825). Dette totale vederlaget som ble 

betalt av selskapet i forbindelse med tilbakekjøpet 

utgjorde således NOK 14.240.733.  

 

For å finansiere tilbakekjøpet foreslår selskapets 

styre at styret gis fullmakt til å vedta en 

kapitalforhøyelse i selskapet med bruttoproveny 

på minimum NOK 14.240.733 og maksimum  

NOK 22.733.477 gjennom utstedelse av minimum 

2.094.225,44 og maksimum 3.343.158,38 nye 

aksjer til kurs NOK 6,80, med fortrinnsrett til 

selskapets aksjonærer. Eventuelt emisjonsproveny 

utover tilbakekjøpsbeløpet vil bli benyttet til å 

dekke transaksjonskostnader og som generell 
arbeidskapital. 
 

 

I forbindelse med den planlagte emisjonen har 

DETAILS ON ITEM 11 ON THE AGENDA 

On the agenda is a proposal of an 

authorisation to the Board of Directors to 

increase the share capital 

The company informed in a stock exchange notice 

dated 29 April 2011 that it had repurchased 

convertible bonds with a total nominal value of 

NOK 22,538,179 under the company's convertible 

bond loan “15 per cent/10.0 per cent Codfarmers 

ASA Senior Unsecured Convertible Bond Issue 

2009/2013” with ISIN N0 001 0398142. The 

bonds were repurchased for a cash consideration 

equal to 60% of the nominal value of the bonds 

(NOK 13,522,908), plus 50% of the accrued 
interest on the bonds (NOK 717,825). Thus, the 

total consideration which was paid by the 

company in connection with the repurchase of the 

convertible bonds was NOK 14,240,733. 

 

In order to finance the repurchase of the 

convertible bonds the company’s Board of 

Directors proposes that the Board of Directors is 

granted an authorisation to resolve a share capital 

increase in the company with gross proceeds of 

minimum NOK 14,240,733 and maximum  

NOK 22,733,477 through an issuance of minimum 

2,094,225.44 and maximum 3,343,158.38 new 

shares at a subscription price of NOK 6.80, with 

preferential rights for the company’s shareholders. 
Any excess amount shall be used to cover 
transaction costs and general working capital. 

 

In connection with the contemplated share capital 
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selskapet inngått en garantiavtale med dets 

hovedaksjonær Frode Teigen som på visse 

betingelser har garantert tegning av aksjene som 

tilbys i emisjonen, oppad begrenset til aksjer som 

gir et bruttoproveny på NOK 14.240.733. Dersom 

færre aksjer enn minsteantallet er tegnet ved 

tegningsfristens utløp vil garantisten bli tildelt de 

resterende aksjene slik at minsteantallet blir 

tegnet. Det er avtalt en garantiprovisjon på 2 % 
av det totale beløp garantert av garantisten. 

 

 

 

 
Garantisten har gjort tilgjengelig for selskapet et 

rentefritt lån NOK 14.240.733, og vil kunne 

benytte dette til motregning (helt eller delvis) mot 

innskuddsforpliktelse som oppstår ved at han 

tildeles aksjer i emisjonen (under garantien eller 

på annen måte). 

 

 

Et prospekt vedrørende fortrinnsrettsemisjonen, 

som skal godkjennes av Finanstilsynet, vil ble 

utarbeidet av selskapet. Prospektet vil bli 
offentliggjort forut for tegningsperioden og vil 

utgjøre tegningsgrunnlaget for fortrinnsretts-

emisjonen. Det tas sikte på å gjennomføre 

fortrinnsrettsemisjonen innen 31. juli 2011. 

 

 

Aksjonærene vil bli gitt tegningsretter for aksjene 

som tilbys i fortrinnsrettsemisjonen i samme 

forhold som de fra før eier aksjer i selskapet. 

Aksjonærene i selskapet vil etter styrets forslag 

motta tegningsretter i forhold til sitt aksjeinnehav 

registrert i selskapets aksjonærregister ved 

utløpet av den dagen styret beslutter 

fortrinnsrettsemisjonen. Forutsatt at aksjene er 

underlagt alminnelig oppgjør gjennom VPS, vil 
aksjer som er ervervet frem til og inkludert den 
dagen styret beslutter fortrinnsrettsemisjonen gi 

rett til å motta tegningsretter, mens aksjer 

ervervet etter dette ikke vil gi rett til å motta 

tegningsretter. 

 

 

increase, the company has entered into an 

underwriting agreement with its main shareholder 

Frode Teigen, who upon and subject to certain 

conditions underwrites the subscription of the 

shares to be offered in the share capital increase, 

limited upward to shares resulting in gross 

proceeds of NOK 14,240,733. If fewer shares than 

the minimum number are subscribed for by the 

end of the subscription period, the underwriter will 
be allocated the remaining shares so that the 

minimum number is subscribed for. An 

underwriting fee of 2% of the aggregate amount 

underwritten by the underwriter has been agreed. 

 
The underwriter has made an unsecured and 

interest free loan of NOK 14,240,733 available to 

the company, and may use this to set-off (in 

whole of partly) against the contribution obligation 

which arises by the allocation of new shares to 

him in the share capital increase (pursuant to the 

underwriting or otherwise). 

 

A prospectus relating to the rights issue, to be 

approved by the Financial Supervisory Authority of 

Norway, will be prepared by the company. The 
prospectus will be made public prior to the 

subscription period and will represent the 

subscription material for the rights issue. It is 

expected that the rights issue is completed within 

31 July 2011. 

 

The shareholders will be given subscription rights 

for the shares offered in the rights issue pro rata 

to their existing shareholdings in the company. 

The shareholders in the company will, pursuant to 

the proposal of the Board of Directors, receive 

subscription rights on the basis of their pro rata 

shareholdings as registered in the company’s 

shareholder register as at the end of the day the 

Board of Directors resolves the rights issue. 
Provided that the shares are subject to ordinary 
settlement in the VPS, shares that are acquired up 

to and including the day the Board of Directors 

resolves the rights issue will carry the right to 

receive subscription rights, whereas shares that 

are acquired subsequent to this will not carry the 

right to receive subscription rights. 



 

 5 

 

Tegningsretter tildelt aksjonærene vil bli overført 

til den eller de VPS-konto/konti hvor den enkelte 

aksjonær har registrert sine aksjer i Codfarmers 

ASA. Tegningsrettene vil være fritt omsettelige og 

notert på Oslo Børs i tegningsperioden. 

 

 

Overtegning og tegning uten tegningsretter vil bli 
tillatt.  

 

Styret foreslår på denne bakgrunn at 

generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 

 
 

1 I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis 

styret fullmakt til å forhøye selskapets 

aksjekapital med inntil NOK 3.343.158,38. 

 

 

2 Fullmakten gjelder til og med 31. juli 2011. 

3 Aksjonærer som er registrert i selskapets 

aksjonærregister pr dagen for styrets 

beslutning om kapitalforhøyelsen skal ha 

fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene i samme 
forhold som de fra før eier aksjer i selskapet.  

 

 

4 Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot 

innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf 

allmennaksjeloven § 10-2. 

 

5 Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved 

fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. 

 

Subscription rights allocated to shareholders will 

be transferred to the VPS account(s) on which the 

shareholder has registered their shares in 

Codfarmers ASA. The subscription rights will be 

freely tradable and listed on Oslo Børs in the 

subscription period. 

 

Oversubscription and subscription without 
subscription rights will be permitted. 

 

On this basis, the Board of Directors proposes that 

the General Meeting adopts the following 

resolution: 
 

1 In accordance with Section 10-14 of the 

Norwegian Public Limited Liability Companies 

Act, the Board of Directors is granted an 

authorisation to increase the company’s share 

capital by up to NOK 3,343,158.38. 

2 The authorisation is valid until 31 July 2011. 

3 Shareholders who are registered in the 

company’s shareholder register as of the date 

of the Board of Directors’ resolution concerning 

the share capital increase shall have 
preferential rights to subscribe for the new 

shares corresponding to their pro rata holdings 

of shares in the company.  

4 The authorisation does comprise share capital 

increase against contribution in kind other than 

cash, cf Section 10-2 of the Norwegian Public 

Limited Liability Companies Act. 

5 The authorisation does not comprise share 

capital increase in connection with mergers 

pursuant to Section 13-5 of the Norwegian 

Public Limited Liability Companies Act. 

NÆRMERE OM PUNKT 12 PÅ DAGSORDENEN 

Til behandling er forslag om justering av 

konverteringskurs under konvertibelt lån 

Selskapets styre foreslår at generalforsamlingen, i 

DETAILS ON ITEM 12 ON THE AGENDA  

On the agenda is proposal of adjustment of 

conversion price under convertible loan 

The company’s Board of Directors proposes that 
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forbindelse med godkjennelsen av den foreslåtte 

styrefullmakten, også beslutter at konverterings-

kursen under det konvertible lånet utstedt av 

selskapet skal bli justert i perioden fra 31. juli til 

30. august 2011 (den “Akselererte 

Konverteringsperioden”) slik at hver 

obligasjonseier i denne perioden kan konvertere 

sine obligasjoner til nye aksjer i selskapet til en 

konverteringskurs på NOK 11,3333 for 
obligasjonenes pålydende verdi og NOK 13,60 for 

påløpte renter (noe som vil ha tilsvarende 

finansielle effekt som finansieringen av 

tilbakekjøpet beskrevet over).  

 
Selskapet har rett til å kreve at Frode Teigen i den 

Akselererte Konverteringsperioden konverterer 

samtlige eller noen av sine obligasjoner i 

selskapets konvertible obligasjonslån til 

konverteringskursen beskrevet over, dog slik at 

selskapet ikke kan kreve konvertering for et beløp 

som medfører at Frode Teigens eierinteresse i 

selskapet overstiger 1/3, herunder medregnet 

aksjer tildelt Frode Teigen i den foreslåtte 

fortrinnsrettsemisjonen (og således utløser 

tilbudsplikt for Frode Teigen). 
 

Styret foreslår på denne bakgrunn at 

generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 

 

 

”Konverteringskursen for selskapets konvertible 

lån “15 per cent/10.0 per cent 

Codfarmers ASA Senior Unsecured Convertible 

Bond Issue 2009/2013” vedtatt opptatt av 

selskapets styre den 13. juli 2009 skal i perioden 

fra 31. juli til 30. august 2011 være NOK 11,3333 

per aksje for obligasjonenes pålydende og NOK 

13,60 per aksje for påløpte renter. Punkt 2 (xiii) i 

nevnte vedtak justeres til å lyde: 

 

”Eierne av obligasjonsandeler i lånet kan når som 

helst i perioden fra og med Utbetalingsdatoen til 

og med Forfallsdatoen kreve obligasjonsandeler 

konvertert til aksjer i selskapet. Vederlaget for 

hver av de nye aksjene er NOK 140 

(”konverteringskursen”), som gjøres opp ved 

the General Meeting, in connection with approving 

the proposed authorisation to the Board of 

Directors, also resolves that the conversion price 

under the convertible loan issued by the company 

in the period from 31 July to 30 August 2011 (the 

“Accelerated Conversion Period”) shall be adjusted 

so that each bondholder in that period may 

convert its bonds into new shares in the company 

at a conversion price of NOK 11.3333 for the 
principal amount of the bonds and NOK 13.60 for 

accrued interests (i.e. having the same financial 

effect as the financing of the repurchase of bonds 

referred to above).  

 
The company’s has the right to require that Frode 

Teigen in the Accelerated Conversion Period 

converts all or some of his bonds in the company’s 

convertible bond loan at the conversion price 

referred to above provided, however, that the 

company may not require the conversion of an 

amount that will bring Frode Teigen’s ownership 

interest in the company to above 1/3, including 

any shares allocated to Frode Teigen in the 

contemplated rights issue (and thus triggering 

mandatory offer obligations for Frode Teigen). 
 

On this basis, the Board of Directors proposes that 

the General Meeting adopts the following 

resolution: 

 

”The conversion price under the company’s 

convertible loan “15 per cent/10.0 per cent 

Codfarmers ASA Senior Unsecured Convertible 

Bond Issue 2009/2013” resolved raised by the 

company’s Board of Directors on 13 July 2009 

shall in the period from 31 July to 30 August 2011 

be NOK 11.3333 per share for the principal 

amount of the bonds and NOK 13.60 per share for 

accrued interests. Item 2 (xiii) in the mentioned 

resolution shall be adjusted to read as follows: 

The bondholders can at any time in the period from 

and including the Payment Date to and including the 

Maturity Date, request that bonds be converted into 

shares in the Company. Te consideration for the new 

shares shall be NOK 140 (the “Conversion Price”) and 

shall be set-off against bonds. However, the 
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motregning av obligasjonsandeler. 

Konverteringskursen skal dog i perioden fra 31. 

juli til 30. august 2011 være NOK 11,3333 per 

aksje for obligasjonenes pålydende og NOK 13,60 

per aksje for påløpte renter. Dersom det 

konverterte beløp ikke gir et helt antall aksjer, 

skal antallet avrundes nedover til nærmeste antall 

hele aksjer og overskytende beløp tilfaller 

selskapet. Påløpte renter skal, med unntak for i 

perioden fra 31. juli til 30. august 2011 (om den 

reduserte konverteringskurs i nevnte periode 

benyttes), ikke konverteres til aksjer, og retten til 

disse rentene bortfaller med mindre 

konverteringsdatoen (d.v.s. den tiende virkedagen 

etter at krav om konvertering er mottatt) er en 

rentebetalingsdag. Er konverteringsdatoen en 

rentebetalingsdag, skal påløpte renter utbetales.”” 

conversion price shall in the period from 31 July to 

30 August 2011 be NOK 11.3333 per share for the 

principal amount of the bonds and NOK 13.60 per 

share for accrued interests. If the converted 

amount does not provide a complete number of 

shares, the number shall be rounded off downwards 

to the nearest number of whole shares. Any excess 

amount shall fall to the Company. Interest accrued 

shall, except for the period from 31 July to 30 August 

2011 (if the reduced conversion price in the 

mentioned period is exercised), not be converted to 

shares and the right to interest lapses unless the 

conversion date (i.e. the tenth business day 

subsequent to the request for conversion being 

received) is an interest payment day. If the 

conversion date is an interest payment day the 

interest accrued shall be paid.”” 
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ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE 

TIL ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG ANDRE LEDENDE ANSATTE 

Hovedprinsippene for Codfarmers ASAs lederlønnspolitikk, er at ledende ansatte skal tilbys 

betingelser som er konkurransedyktige når lønn, naturalytelser, bonus og pensjonsordning ses 

under ett.   

Når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette i 

inneværende år skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipper.  

Som en retningslinje skal det for ledende ansatte kunne gis godtgjørelse i tillegg til basislønn 

(bonus), men da begrenset til en bestemt prosentandel av grunnlønnen og knyttet til 

oppnåelse av spesifikke mål. Retningslinjer for tildeling av bonus skal fastsettes av styret. 

Bonus til konsernsjef fastsettes av styret etter innstilling fra styrets kompensasjonskomité.  

Det ble kun tildelt bonus til finansdirektør i forbindelse med gjennomføring av refinansiering av 

selskapet og innhenting av ny kapital i 2010. Bonus ble tildelt i samsvar med retningslinjene 

for 2010. 

Selskapet etablerte i 2009 en insentivordning hvor selskapet tilbød ledende ansatte og den 

daværende arbeidende styreleder opsjoner i selskapet. Daværende styreleder fratrådte 30. 

april 2010 og tiltrådte samtidig som administrerende direktør i selskapet. Opsjonsprogrammet 

har en opptjeningsperiode på 3 år, og en ramme på totalt 1,05 millioner opsjoner hvorav 

samtlige opsjoner ble tildelt i 2009. Hver opsjon gir rett til én aksje i selskapet til NOK 4 pr 

aksje.  

I forbindelse med refinansiering av selskapet 25. juni 2010 ble frittstående tegningsretter 

tildelt selskapets administrerende direktør og finansdirektør. Disse kan benyttes til enhver tid 

innen og inkludert 25. juni 2013. Aksjer som tegnes basert på tegningsrettene skal ha en 

tegningspris lik NOK 0,50, som øker med 1 % pr måned fra dato for generalforsamling til 

tegningsrettene utøves (slik at maksimal økning blir 36 %). Det er en forutsetning for utøvelse 

av tegningsrettene at tegner er ansatt i selskapet. Administrerende direktør og finansdirektør 

har blitt tilbudt og tildelt to tegningsretter for hver tegnet aksje i den rettede emisjon vedtatt 

av generalforsamlingen 25. juni 2010, som beløp seg til 12.000.000 tegningsretter for 

administrerende direktør og 400.000 tegningsretter for finansdirektør.  

Den 28. mars 2011 ble det foretatt en aksjespleis i forholdet 10:1. Antall opsjoner/warrants 

og innløsningskurs er også regulert i samme forhold som aksjespleisen. 

Ledende ansatte skal kunne tildeles ytterligere opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet. Slike 

opsjoner skal basere seg på aksjekursen på tildelingstidspunktet, og ha en opptjeningsperiode 

på 3 år.  

De ledende ansatte er medlemmer av selskapenes kollektive pensjonsordninger. 
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Administrerende direktør og øvrige ledende ansatte har fri telefon og hjemmekontor. 

Administrerende direktør disponerer også firmabil, men dekker selv løpende driftsutgifter som 

drivstoff.  

Når det gjelder etterlønn, er dette kun avtalt for administrerende direktør som ved oppsigelse 

fra selskapets side rett til 12 måneders etterlønn. Som en retningslinje skal selskapet ikke 

avtale etterlønn for ledende ansatte, med mindre dette er nødvendig for å sikre selskapet 

nødvendig kompetanse og for øvrig skjer i samsvar med hovedprinsippene for selskapets 

lederlønnspolitikk som angitt innledningsvis. 

Opplysninger om lønn og annen godtgjørelse til selskapets ledelse i 2010 er presentert i note 

17 til årsregnskapet.  

Lederlønnspolitikken i selskapet for 2010 ble gjennomført i samsvar med retningslinjene.  



Valgkomiteens innstilling 2011 – Codfarmers ASA 
 
 

 

1) Mandat. 

 
Valgkomiteens mandat er beskrevet i selskapets vedtekter, §8, som lyder:  

”Selskapet skal ha en nominasjonskomite bestående av tre medlemmer som velges av 
generalforsamlingen for to år ad gangen om ikke annet fastsettes av generalforsamlingen. 
Nominasjonskomiteen skal maksimalt ha ett medlem som også er medlem av selskapets 
styre, og skal ikke ha representanter fra selskapets daglige ledelse. Nominasjons-
komiteens oppgave er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av 
aksjonærvalgte medlemmer til styret samt styrehonorar til disse.” 

På generalforsamlingen 25. juni 2010 ble Tor Himberg-Larsen, Morten Werring og Jarl 
Ulvin valgt som medlemmer av valgkomiteen. 
 
I arbeidet med innstille forslag til ny styresammensetning har valgkomiteen trukket på 
ressurser både internt i selskapet og blant andre kilder. 
 
 

 
2) Styresammensetning 

 
Styret i Codfarmers ASA har i dag følgende aksjonærvalgte medlemmer: 
 

Marianne Johnsen Styreleder  

Benedicte Fossum Styrets nestleder  

Thomas Falck Styremedlem  

Kristian Nergaard Styremedlem  

 
Det er enighet blant medlemmene i valgkomiteen om å fokusere på kontinuitet i styret og 
riktig kompetansesammensetning.  
 
Valgkomiteen har i sitt arbeide nøye vurdert selskapets krav til styrekompetanse, både 
med henblikk på kontinuitet og framtidens strategiske utfordringer.  Komiteen har hatt 
møter med styrets leder og selskapets administrerende direktør, samt egne møter for å 
diskutere styrets sammensetning og kompetansebredde.  Valgkomiteen har i tillegg lagt 
vekt på hvor godt samarbeidet i styret fungerer.   
 
Alle styremedlemmene har tilkjennegitt at de ønsker å fortsette i styret.  Valgkomiteen 
har kommet til den konklusjon at selskapet p.t. er tjent med å fortsette med sittende styre.  
Komiteen er av den oppfatning at dagens styre stiller med bred industriell erfaring og 
dybdekunnskap innen viktige strategiske områder for selskapet.  
 



Valgkomiteens forslag til styresammensetning er som følger: 
 
Navn Verv 

Marianne Johnsen Styreleder – valg for inntil 2 år 

Benedicte Fossum Styrets nestleder – valg for inntil 2 år 

Thomas Falck Styremedlem – ikke på gjenvalg 

Kristian Nergaard Styremedlem – ikke på gjenvalg 
 
 

 
3) Honorarsatser 

 
Godtgjørelsen for styret var for året 2009 som følger: 
 

 

*     Trådte ut av styret den 5. februar, 2010 

  
Grunnet utfordrende markedsforhold og svake resultater i selskapet er valgkomiteen av 
den oppfatning at styrehonorarer bør holdes uendret fra forrige år. For 2010 innstiller 
dermed valgkomiteen på godtgjørelse til styrets medlemmer i henhold til tabell nedenfor. 
Satsene for godtgjørelse som foreslås er etter komiteens oppfatning markedsmessige og i 
overensstemmelse med det som er vanlig for sammenlignbare selskaper. 
 

 

*  Styreleder var konstituert som styreleder før generalforsamling i 2010 uten at det ble reflektert i 

honoraret for 2009.  Honorar utover NOK 300.000,- kompenserer for arbeid gjort i perioden som 

konstituert styreleder.   

 
 
 
4) Valgkomiteen 

 
Valgkomiteen ble på generalforsamlingen 25. juni 2010 valgt for to år, og er således ikke 
på valg i inneværende år.  Valgkomiteens sammensetning fungerer godt og møter de krav 
som stilles i selskapets vedtekter og Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse.   
 

Navn Verv Styrehonorar 
Harald Dahl Styreleder 300.000,- 

Marianne Johnsen Styrets nestleder 175.000,- 

Sturle Skeidsvoll Styremedlem 175.000,- 

Benedicte Fossum Styremedlem 175.000,- 

Knut Øversjøen Styremedlem *   87.500,- 

Navn Verv Styrehonorar 

Marianne Johnsen Styreleder 325.000,-  * 

Benedicte Fossum Styrets nestleder 175.000,- 
Thomas Falck Styremedlem 175.000,- 

Kristian Nergaard Styremedlem 175.000,- 



Valgkomiteen foreslår et honorar til komiteens medlemmer for arbeid utført på NOK 
5.000,- pr. medlem pr. møte.  
 
Valgkomiteens innstilling er enstemmig på alle punkter. 
 
 
 
 

Oslo, 12.05.2011 
 
 

     

Morten 
Werring 

 Jarl Ulvin 
 

 Tor Himberg-Larsen 
 
 

 


