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INNKALLING 

 

TIL 

 

ORDINÆR 

 

GENERALFORSAMLING 

 

I 

 

DOLPHIN GROUP ASA 

 

(OFFICE TRANSLATION)* 

 

NOTICE 

 

OF AN 

 

ORDINARY  

 

GENERAL MEETING 

 

OF 

 

DOLPHIN GROUP ASA 

  

Styret innkaller herved til ordinær general-

forsamling i Dolphin Group ASA, org.nr. 

984 861 060, 

The Board of Directors hereby call an ordinary 

general meeting of Dolphin Group ASA, org. no. 

984 861 060, to be held on 

 

Torsdag 31. mai 2012 kl. 12:00 i selskapets 

lokaler, Helsfyr Atrium, Innspurten 15, 0663 

Oslo. 

 

Thursday 31
st 

May 2012 at 12:00 at the 

premises of the company at Helsfyr Atrium, 

Innspurten 15, 0663 Oslo. 

 

Registrering av fremmøtte finner sted fra kl. 

11:30. Følgende saker foreligger til behandling: 

Registration of attendance takes place from 11:30 

p.m. onwards. The following items are to be dealt 

with: 

 

1. Åpning av generalforsamlingen ved 

styrets leder Anne-Grete Ellingsen. 

Registrering av møtende aksjeeiere 

1. Opening of the general meeting by the 

chairman of the Board, Anne-Grete 

Ellingsen. Registration of shareholders 

present 

 

2. Valg av møteleder og person til å 

undertegne protokollen sammen med 

møtelederen 

2. Appointment of chairman of the meeting 

as well as a person to sign the minutes 

with the chairman 

 

3. Godkjennelse av innkallingen og 

dagsordenen 

3. Approval of the notice of meeting and the 

agenda 

 

4. Daglig leders orientering, herunder 

redegjørelse for foretaksstyring 

 

4. Presentation by the CEO, including 

statement regarding corporate governance  

 

5. Godkjennelse av årsregnskapet og styrets 

årsberetning for 2011, herunder dekning 

av tap 

 

5. Approval of the Annual Accounts and 

Board of Directors Report for 2011, 

including coverage of loss  

 

6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse frem 

til neste ordinære generalforsamling 

 

6. Determination of the board remuneration 

up to the next ordinary general meeting 

 

7. Fastsettelse av honorar til revisor for 

revisjon av årsregnskapet for 2011 

7. Approval of the remuneration of the 

company’s auditor for the audit of the 
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annual accounts for 2011 

 

8. Fastsettelse av honorar til valgkomiteen 8. Determination of the remuneration for the 

members of the Nomination Committee 

 

9. Valg av medlemmer til styret 9. Election of members to the Board of 

Directors 

 

10. Valg av medlemmer til valgkomiteen  10. Election of members to the Nomination 

Committee 

 

11. Godkjennelse av retningslinjer for 

fastsettelse av kompensasjon til ledende 

ansatte i 2012 

 

11. Approval of guidelines for the 

remuneration of senior management for 

2012 

12. Fullmakt til å utstede nye opsjoner til 

ansatte 

 

12. Authorisation to grant new options to 

employees 

 

13. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å 

oppfylle opsjonsprogram for de ansatte 

 

13. Authorisation to increase the share capital 

in order to fulfill the option scheme for 

the employees 

 

14. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen  

 

15. Fullmakt til å erverve egne aksjer 

 

16. Nedsettelse av overkursfondet 

 

14. Authorisation to increase the share capital  

 

15. Authorisation to acquire own shares 

 

16. Reduction of the share premium fond 

 

 

*** *** 

Vedlagt følger forslag til generalforsamlingens 

beslutninger (Vedlegg 1), innstilling fra 

valgkomiteen (Vedlegg 2), retningslinjer for 

godtgjørelse til ledende ansatte (Vedlegg 3) og 

nærmere informasjon om aksjeeiernes rettigheter, 

herunder hvordan aksjeeierne kan delta og 

stemme på generalforsamlingen (Vedlegg 4). 

Enclosed are a proposal for resolutions to be 

passed by the General Meeting (Appendix 1), 

recommendation from the Nomination Committee 

(Appendix 2), guidelines for remuneration to 

senior management (Appendix 3) and more 

detailed information regarding the shareholders’ 

rights, including how to attend and vote at the 

general meeting (Appendix 4). 

  

Oslo, 10. mai 2012 

Dolphin Group ASA 

Styret 

Oslo, 10 May 2012 

Dolphin Group ASA 

Board of Directors 



    

 

 

 

VEDLEGG 1:  

FORSLAG TIL GENERAL-

FORSAMLINGENS BESLUTNINGER 

APPENDIX 1: 

PROPOSED GENERAL MEETING 

RESOLUTIONS 

  

Sak 5. Godkjennelse av årsregnskapet og 

styrets årsberetning for 2011, 

herunder dekning av tap  

Item 5. Approval of the Annual Accounts 

and Board of Directors Report for 

2011, including coverage of loss 

 

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner 

styrets årsberetning og årsregnskap for 2011 for 

selskapet og konsernet. Styret foreslår videre at 

morselskapets underskudd for året dekkes av 

annen egenkapital.  

 

Selskapets årsrapport for 2011 er tilgjengelig på 

selskapets hjemmeside. Aksjonærer som ønsker å 

få årsrapporten tilsendt, kan henvende seg til 

selskapet og få den oversendt vederlagsfritt. 

The Board of Directors proposes that the annual 

shareholders meeting approve the Board of 

Directors Report and the Annual Accounts for 

2011 for the company and the group. The Board 

of Directors further proposes that the loss for the 

parent company be appropriated from other 

equity.  

 

The 2011 annual report for the company is 

available at the company’s website. Shareholders 

that would like the annual report sent by post may 

contact the company and receive the report at no 

cost. 

  

Sak 6. Fastsettelse av styret godtgjørelse 

frem til neste ordinære 

generalforsamling 

Item 6. Determination of the board 

remuneration up to the next ordinary 

general meeting 

 

Valgkomiteen foreslår for generalforsamlingen at 

følgende godtgjørelse blir vedtatt for neste 

styreperiode:  

Styrets leder NOK 395 000  

pluss USD 250 000 i tilleggshonorar 

Styrets nestleder NOK 375 000 

Øvrige styremedlemmer NOK 290 000 

Ingen særskilt godtgjørelse gis til ansatte 

representanter i styret.  

The nomination committee proposes that the 

general assembly meeting approve the following 

remuneration for the next board service period: 

Chairman of the board NOK 395,000 plus 

USD 250,000 as an additional fee 

Deputy chairman of the board NOK 

375,000  

 

Other board members NOK 290,000 

No specific remuneration is given to the 

employee representatives.  

  

Sak 7. Fastsettelse av honorar til revisor for 

revisjon av årsregnskapet for 2011 

Item 7. Approval of the remuneration of the 

company’s auditor for the audit of 

the annual accounts for 2011 

 

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner The Board of Directors proposes that the general 
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revisors godtgjørelse på USD 72 878 for revisjon 

av årsregnskapet for 2011. 

 

meeting approve the auditor’s fees of USD 

72,878 for the audit of the annual accounts for 

2011. 

Sak 8. Fastsettelse av honorar til 

valgkomiteen 

 

Item 8 Determination of the remuneration 

for the members of the Nomination 

Committee 

 

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen 

godkjenner et honorar på NOK 30 000 til hvert 

medlem av valgkomiteen: 

The Nomination Committee proposes that the 

general meeting approve a remuneration of NOK 

30,000 to each of the members of the Nomination 

Committee. 

Sak 9. Valg av medlemmer til styret Item 9. Election of members to the Board of 

Directors  

 

Valgkomiteen foreslår at styresammensetningen 

endres slik at det vil bestå av følgende 

medlemmer med tjenesteperiode som angitt:  

Tim Wells (styreleder) frem til 2014 

Terje Rogne (nestleder) frem til 2014 

Eva Margrete Holt Kristensen frem til 2014 

John Rae Pickard frem til 2013 

Toril Nag frem til 2014 

Olav Vinsand (ansatterepresentant) 

 

Valgkomiteens innstilling er gjengitt i vedlegg 2 

sammen med curriculum vitae for 

styremedlemmene.  

The Nomination Committee proposes that the 

composition of the Board of Directors be changed 

so that it will consist of the following members 

with the period of service as indicated:  

Tim Wells (Executive Chairman) until 2014 

Terje Rogne (Deputy Chairman) until 2014 

Eva Margrete Holt Kristensen until 2014 

John Rae Pickard until 2013 

Toril Nag until 2014 

Olav Vinsand (employee representative) 

The complete proposal from the Nomination 

Committee is attached in appendix 2 together 

with curriculum vitae for the board members. 

 

  

Sak 10. Valg av medlemmer til valgkomiteen 

 

Item 10. Election of members to the 

Nomination Committee 

 

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen 

gjenvelger Christian Selmer som leder av 

valgkomiteen, og at de øvrige medlemmer, som 

ikke er på valg, fortsetter som medlemmer. 

 

Valgkomiteens innstilling er gjengitt i vedlegg 2. 

The Nomination Committee proposes that the 

general meeting re-elects Christian Selmer as the 

chairman of the Committee and that the other 

members of the Committee, who are not up for 

election, continue as members. 

The proposal from the Nomination Committee is 

attached in Appendix 2. 
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Sak 11. Godkjennelse av retningslinjer for 

fastsettelse av kompensasjon til 

ledende ansatte 

 

Item 11. Approval of guidelines for the 

remuneration of senior management  

 

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar 

styrets forslag til retningslinjer for godtgjørelse til 

ledende ansatte. 

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte 

er inntatt i vedlegg 3. 

 

The Board of Directors proposes that the general 

meeting approve the Board of Directors’ 

guidelines for remuneration to senior 

management. 

 

The guidelines for remuneration to senior 

management are described in Appendix 3. 

Sak 12. Fullmakt til å utstede nye opsjoner til 

ansatte 

 

Styret anser det som vesentlig å kunne tilby 

opsjoner som ledd i rekrutteringen av ansatte. 

 

 

Den 20. desember 2010 godkjente 

generalforsamlingen en opsjonsordning for de 

ansatte i konsernet. Totalt har selskapet i dag 

utestående ca. 15,6 millioner opsjoner. Styret 

foreslår at generalforsamlingen godkjenner 

utstedelse av ytterligere 8,4 millioner opsjoner, 

slik at totalt antall utestående opsjoner kan bli 24 

millioner. Disse opsjonene gir rett å erverve i 

underkant av 8 % av aksjene i selskapet.  

 

 

 

Opsjonene skal utstedes på de vilkår som følger 

gjeldende opsjonsprogram, dog slik at 

utøvelseskursen skal tilsvare det beløp styret 

anser å være markedspris på aksjene på 

tildelingstidspunkt. 

 

 

Item 12. Authorisation to grant new options to 

employees 

 

The Board of Directors are of the opinion that it 

is essential for the company to be able to offer 

options as part of the recruiting of employees. 

 

On 20
th
 December 2010 the general meeting 

approved an option programme for the 

employees of the Group. As of today the 

company has outstanding about 15.6 million 

options. The Board of Directors proposes that the 

general meeting approve the issuance of further 

8.4 million new options, so that the aggregate 

number of options may be 24 million. These 

options will give the right to acquire a bit less 

than 8 % of the outstanding shares in the 

company. 

 

The options shall be issued on the terms set out in 

the prevailing option program, provided that the 

exercise price shall correspond to an amount 

considered by the Board of Directors to be a fair 

market price for the shares at the allotment date. 
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Sak 13. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen 

for å oppfylle opsjonsprogram for de 

ansatte  

 

Styret foreslår at det tildeles fullmakt til å forhøye 

aksjekapitalen for å oppfylle opsjonsprogram for 

de ansatte. Begrunnelsen for forslaget er å 

tilrettelegge for at styret enkelt og raskt kan 

utstede aksjer til ansatte som utøver opsjoner iht. 

selskapets opsjonsprogram, uten å innkalle til 

ekstraordinær generalforsamling. 

 

Styret foreslår at generalforsamling fatter 

følgende vedtak: 

 

1. Styret gis fullmakt til å forhøye 

aksjekapitalen med inntil NOK 

48.000.000. 

2. Fullmakten gjelder frem til ordinær 

generalforsamling i 2013, men uansett 

ikke lenger enn til 30. juni 2013
 
. 

3. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til 

allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. 

4. Fullmakten omfatter kun kapitalfor-

høyelse mot innskudd i penger. 

5. Denne fullmakten kan bare benyttes for å 

oppfylle selskapets forpliktelser i 

forbindelse med selskapets opsjons-

program for de ansatte i konsernet. 

Item 13. Authorisation to increase the share 

capital in order to fulfil the 

employees’ option scheme  

 

The Board of Directors proposes that it be granted 

an authorisation to increase the share capital in 

order to fulfil the employees’ option scheme. The 

reason for this proposal is to facilitate that the 

Board of Directors simply and quickly may issue 

shares to employees who exercise options 

pursuant to the company's option scheme, without 

convening an extraordinary general meeting.  

 

The Board of Directors recommends that the 

General Meeting pass the following resolution: 

 

1. The Board of Directors shall be granted 

authorisation to increase the share 

capital by up to NOK 48,000,000. 

2. The authorisation is valid until the 

annual general meeting in 2013, but 

under no circumstances longer than until 

30 June 2013. 

3. The shareholders’ pre-emptive right 

pursuant to § 10-4 of the Public Limited 

Liability Companies Act may be waived. 

4. The power of attorney only encompasses 

a capital increase by cash contribution.  

5. This power of attorney may solely be 

applied in order to fulfil the company’s 

obligations in connection with the 

company’s option scheme for the 

employees of the group. 
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Sak 14. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen  Item 14. Authorisation to increase the share 

capital  

 

Selskapet har en uttalt vekststrategi og kan i 

denne forbindelse ha behov for å innhente 

ytterligere egenkapital, dels ved private 

plasseringer, dels ved å benytte aksjer som 

vederlag ved oppkjøp. Etter styrets oppfatning er 

det en fordel om styret kan gjøre dette ved en 

enkel styrebeslutning uten å måtte innkalle til 

ekstraordinær generalforsamling. Som følge av 

selskapets vekstambisjoner er det etter styrets 

oppfatning hensiktsmessig med en fullmakt til å 

utstede aksjer som utgjør inntil 20 % av 

aksjekapitalen i selskapet. Det er vanskelig å 

forutsi hvor stor del av fullmakten som vil 

benyttes til henholdsvis kontantemisjoner eller 

oppkjøp. Derfor foreslår styret at fullmakten 

omfatter begge forhold. Den planlagte bruken av 

fullmakten tilsier at aksjeeiernes fortrinnsrett etter 

allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. 

The company has expressed a growth strategy 

and in this connection the company may need to 

raise additional equity, partly through private 

placements and partly through using shares as 

consideration in acquisitions. It is the opinion of 

the Board of Directors that it is beneficial if the 

Board of Directors can do so through a simple 

board resolution without having to call an 

extraordinary general meeting. As a result of the 

company’s ambitions for growth, it is the Board 

of Directors’ opinion that it would be practical 

with a power of attorney to issue shares which 

constitute up to 20% of the share capital of the 

company. It is difficult to predict how much of 

the power of attorney that will be used for private 

placements or acquisitions, respectively. The 

Board of Directors therefore proposes that the 

power of attorney cover all the said matters. The 

planned use of the power of attorney implies that 

the shareholders’ preferential right pursuant to 

§ 10-4 of the Public Limited Liability Companies 

Act may be waived. 

På denne bakgrunn foreslår styret at general-

forsamlingen fatter følgende vedtak: 

Based on the above, the Board of Directors 

recommends that the General Meeting pass the 

following resolution: 

1. Styret gis fullmakt til å forhøye 

aksjekapitalen med inntil NOK 

120 000 000. 

1.     The Board of Directors is granted a power 

of attorney to increase the share capital by 

up to NOK 120,000,000. 

 

2. Fullmakten gjelder frem til selskapets 

ordinære generalforsamling i 2013, men 

uansett ikke lenger enn til 30. juni 2013. 

2.   The power of attorney is valid until the 

company’s ordinary general meeting in 

2013, but under no circumstances longer 

than until 30 June 2013. 

 

3. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til 

allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. 

3.   The shareholders’ preferential right 

pursuant to § 10-4 of the Public Limited 

Liability Companies Act may be waived. 

 

4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse 

mot innskudd i annet enn penger og med 

rett til å pådra selskapet særlige 

forpliktelser, samt beslutning om fusjon 

og fisjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5 og 

§ 14-6 (2). 

4.   The power of attorney comprises capital 

increase by non-monetary contribution and 

with a right to incur special obligations on 

behalf of the company, as well as a 

resolution on merger and demerger, cf. 

§ 13-5 and § 14-6 (2) of the Public Limited 

Liability Companies Act. 
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Sak 15. Fullmakt til å erverve egne aksjer 

 

Styret foreslår at det tildeles fullmakt til å erverve 

egne aksjer. Med en slik fullmakt kan styret sikre 

en hensiktsmessig eier- og kapitalstruktur, 

herunder erverve egne aksjer istedenfor å utdele 

utbytte, avhende aksjer til ansatte eller benytte 

egne aksjer som vederlag ved selskapets erverv 

av andre selskaper eller virksomheter/eiendeler, 

mv. 

På denne bakgrunn foreslår styret at 

generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

 

1. Styret gis fullmakt til å erverve og 

pantsette egne aksjer med samlet 

pålydende inntil NOK 60.000.000, dog 

begrenset oppad til en pålydende verdi lik 

10 % av aksjekapitalen i selskapet til 

enhver tid. 

2. Fullmakten gjelder frem til den ordinære 

generalforsamlingen i 2013, men uansett 

ikke lenger enn 30. juni 2013. 

3. Erverv av egne aksjer skje skal mot et 

vederlag på minimum NOK 0 og 

maksimum NOK 30 for hver aksje. 

4. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan 

bare skje (a) for å oppfylle 

opsjonsprogrammer for selskapets 

ansatte, (b) i forbindelse med 

tilbakekjøpsprogram-mer eller market 

making for selskapets aksjer, eller (c) 

fusjoner, fisjoner eller erverv av andre 

selskaper eller virksomheter/eiendeler. 

 

 

Sak 16. Nedsettelse av overkursfondet 

 

Styret foreslår at NOK 150.000.000 av selskapets 

overkursfond overføres til annen innskutt 

egenkapital. Formålet er å øke selskapets frie 

egenkapital og derved legge til rette for 

utbytteutdelinger fra selskapet og erverv av egne 

aksjer. 

 

Item 15. Authorisation to acquire own shares 

 

The Board of Directors proposes that it be granted 

an authorisation to acquire own shares. With such 

authorisation, the Board of Directors can secure 

an adequate owner and capital structure, 

including acquire own shares as opposed to 

distributing dividends, transfer shares to 

employees or use own shares as consideration as 

part of the company’s acquisition of other 

companies or businesses/assets etc. 

On these grounds, the Board of Directors 

proposes that the general meeting pass the 

following resolutions: 

1. The Board of Directors is authorised to 

acquire and pledge own shares with an 

aggregate nominal value of up to NOK 

60,000,000, although limited to a 

nominal value equal to 10 % of the share 

capital of the company at any time. 

2. The authorisation is valid until the 

ordinary general meeting of 2013, 

although not after 30 June 2013. 

3. Acquisition of own shares should only 

occur against a consideration of 

minimum of NOK 0 and a maximum of 

NOK 30 for each share. 

4. Acquisition and transfer of own shares 

can only take place (a) in order to fulfill 

option schemes for the company’s 

employees, (b) in connection with buy-

back programmes or market making for 

the company’s shares, or (c) mergers, 

demergers or acquisitions of other 

companies or businesses/assets. 

 

Item 16. Reduction of the share premium fond  

 

The Board of Directors proposes that NOK 

150,000,000 of the company’s share premium 

fond be transferred to other retained equity. The 

purpose is to increase the company’s distributable 

equity and, thus, facilitate distributions of 

dividends from the company and acquisition of 
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Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 

følgende vedtak: 

 

”Selskapets overkursfond reduseres med NOK 

150.000.000. Nedsettingsbeløpet skal overføres til 

fond og utgjøre annen innskutt egenkapital.”  

 

 

Selskapets revisor vil bekrefte at selskapet etter 

nedsettelsen har full dekning for selskapets 

bundne egenkapital, jf. allmennaksjeloven § 3-2 

(2) nr. 4 og § 12-2 (2) siste setning. 

 

 

 

own shares. 

 

The Board of Directors proposes that the general 

meeting adopt the following resolution: 

 

“The company’s share premium fond is reduced 

with NOK 150,000,000. The amount shall be 

transferred to a fund and constitute other 

retained equity.” 

 

The auditor of the company will confirm that the 

company has full coverage for the company’s 

restricted equity after the reduction, pursuant to 

the Public Limited Companies Act, § 3-2 (2) no. 

4 and § 12-2 (2) last sentence. 

 

 

 



    

 

VEDLEGG 2 (Kontoroversettelse) 

 

Forslag fra nominasjonskomiteen i Dolphin Group ASA til (den årlige) 

generalforsamlingen i selskapet som skal avholdes 31. mai 2012 

Nominasjonskomiteen i Dolphin Group ASA består av Christian Selmer (leder), Preben Willoch og 

Kjell Ursin-Smith.  

Nominasjonskomiteen har avholdt flere møter etter generalforsamlingen i 2011, både fysiske og per 

telefon. Komiteen har gjennomgått styrets oppgaver og mottatt tilbakemeldinger fra (individuelle) 

aksjonærer angående sammensetningen av styret.  

I forbindelse med den årlige generalforsamlingen i Dolphin Group ASA som skal avholdes 31. mai 

2012, avgir nominasjonskomiteen følgende enstemmige forslag:   

1. Utnevnelse av styremedlemmer 

I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av 3-7 medlemmer. For tiden er 5 styremedlemmer 

valgt av aksjonærene og én representant valgt av de ansatte. Nominasjonskomiteen foreslår at 

selskapets styre fortsetter med samme antall styremedlemmer. 

To av de aksjonærvalgte styremedlemmene er på valg i år, i tillegg til styremedlemmet valgt av de 

ansatte. Styremedlem Scott Kerr har varslet nominasjonskomiteen at han ønsker å fratre fra styret. De 

ansatte har informert nominasjonskomiteen at Olav Vinsand er valgt som de ansattes representant i 

styret.  

Olav Vinsand 

Olav har vært i seismikkindustrien i mer enn 25 år. Han har innehatt flere ledende stillinger både 

offshore og onshore i flere ulike seismikkselskaper, inkludert Geco, Geco-Prakla, Aker Geo, 

CGG, Wavefield og CGGVeritas. Olav er for tiden ansvarlig for instrumenteringsavdelingen, som 

har ansvar for teknisk og operasjonell støtte for Dolphins seismiske observatørmannskaper verden 

over. Olav er norsk statsborger og har en bachelorgrad i elektronikk fra Sjøkrigsskolen. 

Dolphin Group ASA har opplevd sterk og suksessrik vekst siden desember 2010 da den geofysiske 

virksomheten ble startet. For å støtte ledelsen i arbeidet med å fortsette den vellykkede utviklingen i 

selskapet, foreslår nominasjonskomiteen, basert på samtaler med individuelle aksjonærer og ledelsen, 

at styrets leder påtar seg rollen som arbeidende styreleder. For behørig å fylle en slik rolle bør styrets 

leder ha solid erfaring/bakgrunn fra industrien.  

Nominasjonskomiteen foreslår at aksjonærene velger Tim Wells som arbeidende styreleder.   

Tim Wells 

Tim Wells har mer enn 35 års erfaring fra seismisk virksomhet. Han startet sin karriere hos 

Digicon Geophysical i Houston som foredlingsgeofysiker og ble snart forfremmet til å lede deres 

sør- og nordamerikanske foredlingsvirksomhet. Senere flyttet han til Singapore, hvor han først ble 

leder for regional foredling før han påtok seg stillingen som administrerende direktør for Asia 
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Pacific-regionen. Han ble deretter involvert i fusjonen med Veritas i 1999 og påtok seg stillingen 

som administrerende direktør og teknisk direktør for det fusjonerte selskapet.  I 2007 ble 

VeritasDGC kjøpt opp av CGG, og Tim Wells påtok seg stillingen som administrerende direktør 

for for CGGVeritas’ virksomhet på den vestlige halvkule til han sluttet i 2009. Tim Wells har 

vært en av grunnleggerne for den geofysiske virksomheten i Dolphin Group ASA i 2010. Tim 

Wells er amerikansk statsborger og bosatt i Houston, Texas. 

Nominasjonskomiteen har nøye vurdert og funnet at Wells’ nåværende engasjement som ansatt i 

Dolphin Group ASA ikke vil påvirke hans uavhengighet som styremedlem negativt, eller styrets 

integritet som sådan. Wells er en erfaren leder med bred bakgrunn fra industrien, og innehar den 

nødvendige integriteten for stillingen. Videre er kompensasjonspakken strukturert for å bidra til 

uavhengigheten, og fordelingen av medlemskap i styrekomiteene kan struktureres på en måte som 

ytterligere bidrar til komiteenes uavhengighet fra ledelsen. 

Nominasjonskomiteen foreslår at videre Terje Rogne blir gjenvalgt for to nye år og fortsetter i rollen 

som nestleder, og at Eva Kristensen som nylig tiltrådte i styret i november 2011, fortsetter i ytterligere 

to år. Til å erstatte Scott Kerr foreslår nominasjonskomiteen at aksjonærene velger Toril Nag.  

Toril Nag 

Toril Nag er norsk statsborger og bor for tiden i Stavanger, Norge. Hun har variert bakgrunn fra 

forskjellige industriområder. Hun startet sin karriere innen IT-virksomhet og hadde forskjellige 

stillinger i selskaper som HP, Tandberg og Telia før hun ble headhuntet til å starte Lyses 

internettvirksomhet (Lyse er et av Norges største energi- og infrastrukturselskaper). I 2006 påtok 

hun seg stillingen som administrerende direktør for Danske Banks filial i Stavanger, og i 2009 

påtok hun seg stillingen som administrerende partner for KPMGs revisjons-, retts- og 

konsulentvirksomhet i Stavanger. I dag er hun tilbake i Lyse i stillingen som administrerende 

direktør med ansvar for hele selskapets telekommunikasjonsvirksomhet (seks datterselskaper med 

en total årlig omsetning på NOK 1,5 milliard). I tillegg til styreverv i Lyses datterselskaper har 

Toril Nag tidligere innehatt flere eksterne styreverv i selskaper som Norsk Hydro, Bjørge, 

Trolltech, Tandberg Televisjon, Kverneland og Stavanger Aftenblad. Toril Nag er norsk 

statsborger og bor i Stavanger (dette står også i første setning i dette avsnittet). 

Styret vil da bestå av følgende medlemmer: 

Medlem Første gang valgt Til valg 

Tim Wells (“Executive Chairman”) 2012 (mai) 2014 

Terje Rogne (nestleder) 2010 (desember) 2014 

Eva Margrete Holt Kristensen 2011 (november) 2013 

John Rae Pickard 2011 (mai) 2013 

Toril Nag 2012 (mai) 2014 
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Olav Vinsand (ansattes representant) 2012 (mai) 2014 

  

Nominasjonskomiteen har lagt vekt på at selskapets styre bør ha variert bakgrunn med hensyn til 

erfaring, kunnskap og kompetanse. Dette burde gi grunnlag for balanserte og veloverveide avgjørelser 

for fortsatt vekst i selskapet. For å sikre slike hensyn foreslår nominasjonskomiteen at 

generalforsamlingen foretar en kollektiv avstemning over sammensetningen av det foreslåtte styret.  

2.  Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen 

Av de tre medlemmene i nominasjonskomiteen er Christian Selmer den eneste som er på valg i år. 

Nominasjonskomiteen foreslår at Christian Selmer gjenvelges for en periode på to år. 

3.  Foreslått honorar for styrets medlemmer 

Nominasjonskomiteen foreslår følgende honorar for styrets medlemmer for perioden fra 

generalforsamlingen i 2012 til generalforsamlingen i 2013: 

Arbeidende styreleder NOK 395.000 

Nestleder NOK 375.000 

Øvrige styremedlemmer (hver) NOK 290.000 

Ansattes representant NOK           0 

 

For styrelederen og øvrige medlemmer er økningen på ca. 5 %, i tråd med årets forventede 

lønnsøkning i industrien. For nestlederen foreslås honoraret økt med 15 % fra i fjor, som i tillegg til 

generell lønnsøkning, også reflekterer hans rolle som leder for revisjonskomitéen. For å styrke 

selskapets ledelse i en kritisk vekst- og verdiskapingsfase foreslår nominasjonskomiteen å godtgjøre 

arbeidende styreleder med et ekstra honorar i tillegg til styrehonoraret. Styrehonoraret vil være NOK 

375.000, det samme beløpet som nåværende styreleder mottok for perioden 2011-2012. 

Tilleggshonoraret vil være USD 250.000 som tilsvarer Tim Wells’ lønn for 2011. Tim Wells 

opprettholder aksjeopsjoner og andre lignende fordeler som er opptjent i perioden som ansatt i 

Dolphin Group ASA, men mister rettigheter i slike programmer etter utnevnelsen til styret. 

4. Foreslått honorar for nominasjonskomiteen 

Honorar for lederen og medlemmene av nominasjonskomiteen foreslås til NOK 30.000. Dette er en 

økning på NOK 5.000 i forhold til fjorårets honorar til lederen. Dette reflekterer økningen i og 

distribusjonen av arbeidsmengden i komiteen over de siste tolv månedene. 

Stavanger, 9. mai 2012 

For nominasjonskomiteen i Dolphin Group ASA 

____Sign______ 

Christian Selmer 

  



    

 

 

 

APPENDIX 2:  

 

Proposal from the nomination committee of Dolphin Group ASA to the 

annual general meeting of the company to be held 31st May 2012 

 
The nomination committee of Dolphin group ASA comprises Christian Selmer (Chairman), Preben 

Willoch and Kjell Ursin-Smith.  

The nomination committee has held several meetings since the 2011 annual general meeting, both 

physically as well as per phone. It has reviewed the activities of the board of directors and received 

feedback from individual shareholders concerning the composition of the board. 

In connection with the annual general meeting of Dolphin Group ASA to be held on 31
st
 May 2012 the 

nomination committee submits the following unanimous proposal: 

2. Appointment of members to the board of directors 

According to the company’s existing articles of association, the board shall consist of 3-7 board 

members. Currently there are 5 board members elected by the shareholders and one representative 

elected by the employees. The nomination committee proposes that the board of the company shall 

continue with the same number of board members. 

Three of the board members elected by the shareholders are up for election this year, the same is the 

employee elected board member. Board member Scott Kerr has notified the nomination committee 

that he wants to resign from the board. The employees have informed the nomination committee that 

Mr. Olav Vinsand was elected as the employee representative to the board.  

Mr. Olav Vinsand  

Olav has been in the seismic industry for more than 25 years. He has held several senior positions 

both offshore and onshore in different seismic companies, including Geco, Geco-Prakla, Aker 

Geo, CGG, Wavefield and CGGVeritas. Olav is currently responsible for the Instrumentation 

department which manages the technical and operational support for Dolphin’s seismic observer 

crews worldwide. Olav is a Norwegian citizen and holds a bachelor degree in electronics from the 

Royal Norwegian Naval Academy. 

Dolphin Group ASA has experienced strong and successful growth since December 2010 when the 

geophysical business was started. To support management in taking the company to the next level of 

success the nomination committee, based on discussions with individual shareholders and 

management, proposes that the chairman takes on a role as Executive Chairman. In order to properly 

fill such a role the chairman should have a solid experience from the industry. 

The nomination committee proposes that the shareholders elect Mr. Tim Wells as Executive Chairman 

of the board.  
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Mr. Tim Wells 

Mr. Wells has more than 35 years’ experience from the seismic industry. He began his career 

with Digicon Geophysical in Houston as a Processing Geophysicist and was rapidly promoted to 

manage their South and North American processing business. Later he moved to Singapore, 

where he first became Manager of Regional Processing before assuming the role as President for 

the Asia Pacific Region. He was then involved in the merger with Veritas in 1999 and assumed 

the role as President and COO for the merged company.  In 2007 CGG acquired VeritasDGC and 

Mr. Wells assumed the role of President of Western Hemisphere for CGGVeritas until he 

resigned in 2009. Mr. Wells has been a part of the founder team starting the geophysical business 

of Dolphin Group ASA in 2010. Mr. Wells is a US citizen, with residence in Houston, Texas. 

The nominations committee has carefully considered and found that Mr. Wells’ current engagement as 

an employee of Dolphin Group ASA will not negatively affect the independence of Mr. Wells as a 

board member, or the integrity of the board as such. Mr. Wells is an experienced executive with a 

broad background from the industry with the integrity required for the position. Further, the 

remuneration package has been structured to contribute to the independence, and the distribution of 

memberships in the board committees may be structured in a way to further contribute to 

independence of the committees from management.  

The nomination committee further proposes that Mr. Terje Rogne is re-elected for another two years 

and continue his role as Deputy Chairman, as well as Eva Kristensen who just joined the board in 

November 2011, continue for another two years. To replace Mr. Scott the nomination committee 

proposes that the shareholders elect Ms. Toril Nag.  

Ms. Toril Nag 

Ms. Nag is a Norwegian citizen and currently lives in Stavanger, Norway. She has a broad 

business background from different industries. She started her career in the IT business and held 

various positions in companies as HP, Tandberg and Telia before she was headhunted to start 

Lyse internet business (Lyse is one of Norway’s largest utility companies). In 2006 she took the 

position as Managing Director for Danish Bank’s subsidiary in Stavanger, and in 2009 she 

assumed the role as Managing Partner for KPMG’s audit, law and consulting business in 

Stavanger. Today she is back working for Lyse in a position as President with responsibility for 

their entire Telecom business (six daughter companies with a total yearly turnover of NOK 1,5 

billion). In addition to serving on the board of Lyse’s daughter companies Ms. Nag has previously 

served on several external boards such as Norsk Hydro, Bjørge, Trolltech, Tandberg Televisjon, 

Kverneland and Stavanger Aftenblad. Ms. Nag is a Norwegian citizen, with residence in 

Stavanger. 
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The board will then comprise the following members: 

Member First Elected Up for election 

Tim Wells (Executive Chairman) 2012 (May) 2014 

Terje Rogne (Deputy Chairman) 2010 (December) 2014 

Eva Margrete Holt Kristensen 2011 (November) 2014 

John Rae Pickard 2011 (May) 2013 

Toril Nag 2012 (May) 2014 

Olav Vinsand (employee representative) 2012 (May) 2014 

  

The nomination committee has emphasized that the company’s board should have a diverse 

background in terms of experience, knowledge and competence. This should provide for balanced and 

sound decisions for the continued growth of the company. To secure such considerations, the 

nomination committee proposes the annual general meeting makes a joint vote over the entire 

proposed board composition. 

2.  Election of members to the nomination committee 

Among the three members of the nomination committee, is the only member up for election this year. 

The nomination proposes that Christian Selmer is reappointed for a term of two years.    

3.  Proposed fees for the board of directors 

The nomination committee proposes the following fees for the board members for the period from the 

2012 annual general meeting until the 2013 annual general meeting. 

Executive Chairman NOK 395,000 

Deputy Chairman NOK 375,000 

Other board members (each) NOK 290,000 

Employee elected member NOK           0 

 

For the chairman and other members the increase is some 5%, in line with this year’s expected salary 

increase in the industry. For the deputy chairman the proposed fee is an increase of 15% since last 

year, which also in additional to general salary increase also reflects his role as leader for the audit 

committee. 

In order to strengthen the management of the company in a critical growth and value creation phase 

the nomination committee proposes to remunerate the Executive Chairman with an additional fee, on 

top of the board fee. The additional fee will be USD 250,000 which is similar to Mr. Wells’ salary for 

2011. Mr. Wells will maintain any stock options and other similar benefits earned in the period as 
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employee of Dolphin Group ASA, but will lose any rights in such programs after the appointment to 

the board of directors. 

 

4. Proposed fee for the nomination committee 

Fees for chairman and members of the nomination committee are proposed to be NOK 30,000. This a 

raise of NOK 5,000 compared to last year’s remuneration to the chairman. This reflects the increase 

and distribution of the workload in the committee over the last twelve months.  

 

Stavanger, 9
th
 May 2012 

On behalf of the nomination committee of Dolphin Group ASA 

 

____Sign______ 

Christian Selmer 

 

 



    

 

VEDLEGG 3: RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV KOMPENSASJON TIL 

LEDENDE ANSATTE I 2012 

 

Dolphin Group ASA er ett internasjonalt selskap som opererer innen den globale geofysiske bransje 

og IT bransjen. Det grunnleggende prinsipp er at godtgjørelse og andre ytelser til ledende ansatte skal 

være konkurransedyktig slik at selskapet er en attraktiv arbeidsplass og er i stand til å tiltrekke seg og 

beholde de rette medarbeidere – mennesker som presterer, utvikler og lærer. Den samlede lønnspakken 

må derfor reflektere både det nasjonale og internasjonale rammeverket som selskapet opererer 

innenfor. 

Kompensasjonen til ledende ansatte inkluderer både faste og variable elementer. Det faste elementet 

består av en grunnlønn og andre godtgjørelser. Andre godtgjørelser omfatter avisabonnement, 

mobiltelefon, internett og lignende goder. De faste elementene omfatter også en obligatorisk 

innskuddspensjonsordning som omfatter alle ansatte i selskapet. 

De variable elementene består av en bonusordning og deltagelse i aksjeopsjons program. I løpet av 

første kvartal 2011 ble det etablert en opsjonsordning for alle ansatte innen den geofysiske 

virksomheten. En nærmere beskrivelse av hovedbetingelsene er gjengitt under note 25 i årsregnskapet 

for 2011.  

Opptjeningen forutsetter at spesifikke definerte resultatmål oppnås av virksomheten. Det er ikke 

etablert noen øvre begrensninger knyttet til opsjonsordningen, men tildelingen av antall opsjoner til 

hver av de ledende ansatte er slik at selskapets kursutvikling skal være svært bra for at verdien av 

opsjonene over programmets levetid skal medføre en verdi som overstiger samlet grunnlønn i 

opsjonsperioden.  

Bakgrunnen for opsjonsordningen er at man har ønsket å etablere langsiktige insitamentordninger for 

nøkkelpersonell da langsiktige forpliktelser overfor ledere og nøkkelpersonell er ansett som vitalt og 

viktig for videre oppbygging og utvikling av selskapet. 

I tillegg har styret godkjent opprettelsen av en planlagt ”Dolphin Geophsycial Performance and 

Incentiv Plan” (DPIP) som er basert på internasjonal anerkjente prinsipper for incentiv og 

bonusordninger, med fleksibilitet til å sette prestasjonsmål og belønningsnivåer. Incentiv og 

bonusplanen vil danne bases for en formalisert prosess og skape klarhet i resultatene som skal til for å 

utløse belønning og i tillegg utgjøre konkurransedyktige betingelser for å rekruttere dyktige 

medarbeidere. 

For Interconnect virksomheten er det etablert en langsiktig bonusordning hvor utbetaling er begrenset 

til 4 månedslønner. 

Selskapets administrerende direktør og finansdirektør har avtalefestet etterlønnsordninger dersom de 

anmodes fra styret om å fratre sine stillinger.  Ordningene er like og innebærer at de har rett til 

etterlønn på 15 måneder etter utløpet av oppsigelsesperioden på 3 måneder. Ordningen har 

bestemmelser om avkortning av etterlønn etter 12 måneder fra oppsigelsestidspunkt i den grad den 

enkelte tiltrer nye stillinger i løpet av gjenværende etterlønnsperiode.  Videre har de rett til tilsvarende 

etterlønn i de tilfeller endringer på eiersiden ("change of control") medfører at stillings karakter og 

innhold endres slik at de ønsker å fratre sine stillinger. 

Det er styrets vurdering at den lederlønnspolitikk det ble lagt opp til og redegjort for i selskapets 

ordinære generalforsamling i 2011 er blitt etterfulgt for året. 



    

 

APPENDIX 3: GUIDELINES FOR THE REMUNERATION OF SENIOR MANAGEMENT IN 

2012 

Dolphin Group ASA is an international company that operates within the global Geophysical and 

Interconnect segment. A fundamental principle is that remuneration and other benefits to senior 

management should be competitive so that the company is an attractive place to work and is able to 

attract and retain the right employees – people who perform, develop and learn. The aggregate salary 

package must therefore reflect both the national and international framework in which the company 

operates. 

  

The compensation to senior management includes both fixed and variable elements. The fixed element 

consists of a base salary and other remuneration. Other remuneration includes newspaper 

subscriptions, mobile telephone, Internet and similar benefits. The fixed element also includes a 

mandatory defined contribution pension scheme that covers all employees in the company. 

  

The variable elements consist of a bonus scheme and participation in a share option programme. The 

option scheme was approved for all employees in the Geophysical business and took place in the first 

quarter of 2011; further details of the main terms are set out in note 25 in the annual account for 2011.  

 

Vesting requires the achievement of specifically defined result targets by the business. No upper limits 

of share price have been established in relation to the option scheme but the award of options to each 

of the senior management is such that the development in the company’s share price should be to the 

advantage of the value of the options over the programme’s lifetime so that their value exceeds the 

aggregate base salary in the option period.  

 

The background for the option scheme is that the company has wished to establish long-term incentive 

arrangements for key personnel as the long-term commitment of managers and key personnel is 

regarded as vitally important to the further development of the company.  

 

In addition the board has given notice of the planned establishment of a Dolphin Geophysical 

Performance and Incentive Plan (DPIP) that is based on recognised international incentive and bonus 

principles, with flexibility to set the performance targets and bonus achievement percentages. The 

DPIP will provide a formalized approach to provide clarity on the business performance to achieve 

incentives, as well as provide competitive incentive terms to attract skilled employees. 

 

In the case of the Interconnect business a long-term bonus scheme has been established under which 

payment is limited to 4 months’ salary. 

  

The company’s Chief Executive and Chief Financial Officer have contractual post-termination salary 

arrangements if they are asked by the board to resign from their positions. The arrangements are the 

same and provide that they have right to post- termination salary for 15 months after the expiry of the 

notice period of 3 months. The arrangement has provisions to shorten the post-termination salary after 

12 months from the date of resignation to the extent the relevant person takes up a new position during 

the remaining post-termination salary period. In addition they have the right to corresponding post-

termination salary in cases where there are changes on the ownership side (“change of control”) that 

mean that the nature and character of the job is changed so that they wish to resign from their 

positions.  

 

It is the board’s view that the senior management salary policy that was reported and explained at the 

company’s Annual General Meeting in 2011 has been observed during the year. 
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VEDLEGG 4: AKSJEEIERNES 

RETTIGHETER, HERUNDER HVORDAN 

AKSJEEIERNE KAN DELTA OG 

STEMME PÅ 

GENERALFORSAMLINGEN 

APPENDIX 4:  

THE SHAREHOLDERS’ RIGHTS, AND HOW 

THE SHAREHOLDERS MAY PARTICIPATE 

AND VOTE AT THE GENERAL MEETING 

  

Aksjene i selskapet og retten til å stemme for 

dem 

The shares of the company and the right to vote for 

the shares 

På datoen for innkallingen er det utstedt 

304.545.992 aksjer i selskapet. Det foreligger 

ingen vedtektsfestede stemmeretts-

begrensninger. Hver aksje gir én stemme på 

generalforsamlingen. Selskapet eier selv ingen 

aksjer. 

On the date of the notice of the General Meeting, 

304,545,992 shares in the company have been issued. 

No restrictions as to voting rights are laid down in the 

Articles of Association. Each share carries one vote at 

the General Meeting. The company does not hold any 

treasury shares.  

En aksjeeier har rett til å avgi stemme for det 

antall aksjer som vedkommende eier, og som er 

registrert på en konto i et verdipapirregister 

(Verdipapirsentralen, VPS) som tilhører 

aksjeeieren på tidspunktet for 

generalforsamlingen. Hvis en aksjeeier har 

ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i 

VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, 

kan retten til å stemme for de aksjene som er 

ervervet, bare utøves av erververen hvis 

ervervet er meldt til VPS og blir godtgjort på 

generalforsamlingen. Ved et eierskifte kan for 

øvrig erververen og avhenderen avtale at 

avhenderen kan utøve rettigheter som aksjeeier 

frem til disse går over til erververen. 

Etter selskapets syn har verken den reelle eieren 

eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som 

er registrert på en VPS-konto som tilhører 

forvalteren, jf. allmennaksjeloven § 4-10. Den 

reelle eieren av aksjer kan imidlertid stemme for 

aksjene hvis han godtgjør at han har tatt 

nødvendige skritt for å avslutte forvalter-

registreringen av aksjene, og at aksjene vil 

overføres til en ordinær VPS-konto, som står i 

navnet til eieren. Hvis eieren kan godtgjøre at 

han har tatt slike skritt, og at han har en reell 

aksjeeierinteresse i selskapet, kan han etter 

selskapets oppfatning stemme for aksjene, selv 

om de ennå ikke er registrert på en ordinær 

VPS-konto. 

 

Each shareholder has the right to vote for the number of 

shares owned by the shareholder and registered in the 

shareholder’s register with the Norwegian Central 

Securities Depository (VPS) at the time of the general 

meeting. If a share acquisition has not been registered 

with the Norwegian Central Securities Depository 

(VPS) at the time of the general meeting, voting rights 

for the acquired shares may only be exercised if the 

acquisition is reported to the Norwegian Central 

Securities Depository (VPS) and proven at the general 

meeting. In a share transfer, the parties may agree that 

the seller can exercise the shareholder rights until the 

rights have been assumed by the acquirer.  

 

In the company’s view, neither the beneficial owner nor 

the agent has the right to vote for shares registered on 

nominee accounts with the Norwegian Central 

Securities Depository (VPS), cf. the Public Limited 

Companies Act § 4-10. The beneficial owner may, 

however, vote for the shares in the event all necessary 

steps are taken to terminate the custodian registration of 

the shares, and the shares are transferred to an ordinary 

account registered with the Norwegian Central 

Securities Depository (VPS), in the owner’s name. 

Provided that the owner can document such conduct, 

and he has an actual ownership interest in the company, 

he may, in the company’s opinion, vote for the shares, 

even though they are not yet registered on an ordinary 

VPS-account. 
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Aksjeeiernes rettigheter The shareholders’ rights 

Aksjeeierne kan ikke kreve at nye saker settes 

på dagsordenen siden fristen for å kreve dette er 

utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre 

setning. 

The shareholders cannot request that new items are 

added to the agenda, since the deadline for this has 

expired, cf. § 5-11 second sentence of the Public 

Limited Liability Companies Act. 

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til 

vedtak i de saker som generalforsamlingen skal 

behandle. 

A shareholder is entitled to present his proposal for 

resolution in cases that are to be addressed at the 

General Meeting. 

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og 

daglig leder på generalforsamlingen gir 

tilgjengelige opplysninger om forhold som kan 

innvirke på bedømmelsen av godkjennelsen av 

årsregnskapet og årsberetningen; saker som er 

forelagt aksjeeierne til avgjørelse; 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 

kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade 

for selskapet. 

A shareholder may request that the Board members and 

the Chief Executive Officer present available 

information at the General Meeting on matters that may 

affect the assessment of the adoption of the annual 

accounts and the annual report; matters that have been 

presented to the shareholders for their decision; the 

company’s financial position, including on the business 

activities in other companies in which the company 

participates, and other matters that fall under the 

authority of the General Meeting, unless the requested 

information cannot be disclosed without causing 

disproportionate damage to the company. 

Dersom det må innhentes opplysninger, slik at 

svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal 

det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter 

møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for 

aksjeeierne på selskapets kontor og sendes alle 

aksjeeiere som har bedt om opplysningen. 

Dersom svaret må anses å være av vesentlig 

betydning for bedømmelsen av forhold som 

nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle 

aksjeeiere med kjent adresse. 

If it is necessary to obtain information, to the effect that 

no response may be given at the General Meeting, a 

written response shall be prepared within two weeks 

after the meeting. The response shall be made available 

to the shareholders at the company’s offices, and be 

submitted to all shareholders who have requested such 

information. If the answer is deemed to be of material 

significance for the assessment of matters as mentioned 

in the preceding paragraph, the answer shall be 

submitted to all shareholders with known address.  

Påmelding til generalforsamlingen Registration for the General Meeting 

Aksjeeiere som ønsker å delta på 

generalforsamlingen enten selv eller ved 

fullmektig, bes vennligst om å returnere 

vedlagte påmeldingsskjema i utfylt stand, datert 

og signert til Nordea Bank Norge ASA, Issuer 

Service, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, 

eller til telefaks +47 22 48 63 49 slik at det er 

Nordea i hende senest onsdag 30. mai 2012 kl 

16:00. Innen samme frist kan påmelding også 

gjøres via www.dolphingroup.no.  

Shareholders wishing to attend the General Meeting 

either in person or by proxy, are kindly requested to 

complete and return the enclosed registration form, 

dated and signed to Nordea Bank Norge ASA, Issuer 

Service, PO Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, or to 

telefax +47 22 48 63 49 so that it is received by Nordea 

no later than by Wednesday, 30 May 2012 at 16:00 

hours. Within this deadline, registration may be done on 

www.dolphingroup.no.  

Fullmakt Proxy 

En aksjeeier som ikke selv er til stede på A shareholder, who does not attend the meeting, may 

http://www.dolphingroup.no/
http://www.dolphingroup.no/
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generalforsamlingen, kan møte ved en 

fullmektig etter eget valg. Aksjeeiere som 

ønsker å delta på generalforsamlingen ved 

fullmektig, bes vennligst om å returnere 

vedlagte påmeldingsskjema i utfylt stand, datert 

og signert til Nordea Bank Norge ASA, Issuer 

Service, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, 

eller til telefaks +47 22 48 63 49 slik at det er 

Nordea i hende senest onsdag 30. mai 2011 kl 

16:00. Innen samme frist kan påmelding også 

gjøres via www.dolphingroup.no. 

meet by proxy pursuant to his own choice. Shareholders 

wishing to participate at the General Meeting by proxy, 

are kindly requested to complete and return the 

enclosed registration form, dated and signed to Nordea 

Bank Norge ASA, Issuer Service, PO Box 1166 

Sentrum, 0107 Oslo, or to telefax +47 22 48 63 49 so 

that it is received by Nordea no later than by 

Wednesday, 30 May 2012 at 16:00 hours. Within this 

deadline, registration may also be done on 

www.dolphingroup.no. 

Om ønskelig kan fullmakt gis til styrets leder 

Anne-Grete Ellingsen. 

If desired, proxy may be granted to the Chairman of the 

Board of Directors, Ms.Anne-Grete Ellingsen. 

*** *** 

Denne innkalling og andre relevante 

saksdokumenter er tilgjengelig på selskapets 

internettsider www.dolphingroup.no. Dessuten 

er kopiav seneste årsregnskap, årsberetning og 

revisjonsberetning utlagt på selskapets kontor. 

This notice of meeting and other relevant case 

documents are available on the company’s web site 

www.dolphingroup.no. Furthermore, a copy of the 

latest annual accounts, annual report and auditor’s 

report are available at the company’s offices. 

 

http://www.dolphingroup.no/
http://www.dolphingroup.no/
http://www.dolphingroup.no/
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AKSJONÆRENS NAVN 

ADRESSE 

POSTSTED 

 

PÅMELDING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA DEN 

31.  MAI 2012 

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, bes vennligst 

returnere dette påmeldingsskjema i utfylt stand, datert og signert til Nordea Bank Norge ASA, Issuer 

Service, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller til telefaks +47 22 48 63 49 slik at det er Nordea i 

hende senest onsdag 30. mai 2012 kl 16:00. Innen samme frist kan påmelding også gjøres via 

www.dolphingroup.no. 

Undertegnede vil møte på generalforsamlingen i Dolphin Group ASA den 31. mai 2012 og avgi 

stemme for: 

 egne aksjer      Ref/Pin 

 andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)  Aksjonærens Navn 

 

 

 

__________ __________ _____________________________ ________________________ 

Sted  Dato  Navn på aksjeeier i blokkbokstaver  Underskrift

http://www.dolphingroup.no/


    

 

 

FULLMAKT. ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA 31. MAI 2012 

Hvis De selv ikke møter på den ordinære generalforsamlingen, kan De ved å signere denne fullmakten utpeke en 

fullmektig som kan møte og stemme for Deres aksjer. Fullmakten bes vennligst returnert i utfylt stand, datert og 

signert til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Service, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller til telefaks +47 22 

48 63 49 slik at det er Nordea i hende senest onsdag 30. mai 2012 kl 16:00. Innen samme frist kan påmelding 

også gjøres via www.dolphingroup.no. 

Undertegnede aksjeeier i Dolphin Group ASA gir herved  

 styrets leder eller den eller de han bemyndiger  Ref: 

 _______________________________    Navn 

 Navn på fullmektig i blokkbokstaver 

fullmakt til å representere mine/våre aksjer på den neste generalforsamling i Dolphin Group ASA og instruks om 

å stemme som følger: 

  For Mot Avstår 

2.  Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med 

møtelederen 

   

3.  Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen    

5.  Godkjennelse av årsregnskapet og styrets årsberetning for 2011, herunder 

dekning av tap 

   

6.  Fastsettelse av styrets godtgjørelse frem til neste ordinære generalforsamlingen    

7.  Fastsettelse av honorar til revisor for revisjon av årsregnskapet for 2011    

8.  Fastsettelse av honorar til valgkomiteen    

9.  Valg av medlemmer til styret    

10.  Valg av medlemmer til valgkomiteen    

11.  Godkjennelse av retningslinjer for fastsettelse av kompensasjon til ledende 

ansatte i 2012 

   

12.  Fullmakt til å utstede nye opsjoner til ansatte    

13.  Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å oppfylle opsjonsprogram for ansatte    

14.  Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen    

15.  Fullmakt til å erverver egne aksjer    

16.  Nedsettelse av overkursfondet    

Hvis det ikke gis instruks om stemmegivningen, vil dette anses som en instruks om å stemme for styrets eller 

valgkomiteens forslag til vedtak i innkallingen. Hvis det fremmes nye forslag til vedtak som erstatter, supplerer 

eller på en vesentlig måte endrer forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen om og i tilfelle hvordan 

stemmeretten skal utøves. Hvis navn på en fullmektig ikke er angitt, anses denne fullmakten gitt til styrelederen 

eller den han bemyndiger. Ved uklare stemmeinstrukser kan fullmektigen avstå fra å stemme. 

 

__________ __________ _____________________________ ________________________ 

Sted  Dato  Navn på aksjeeier i blokkbokstaver  Underskrift  

http://www.dolphingroup.no/


 

 

 

SHAREHOLDERS NAME 

ADDRESS 

POST CODES ETC. 

 

REGISTRATION FORM FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF 

DOLPHIN GROUP ASA ON 31 MAY 2012 

Shareholders who wish to participate at the General Meeting, either in person or by proxy, are kindly 

requested to complete and return this registration form, dated and signed to Nordea Bank Norge ASA, 

Issuer Service, PO Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, or to telefax +47 22 48 63 49 so that it is received 

by Nordea no later than by Wednesday, 30 May 2012 at 16:00 hours. Within this deadline, registration 

may also be done on www.dolphingroup.no. 

 

The undersigned will meet at the Ordinary General Meeting of Dolphin Group ASA on 30 May 2012 

and vote for: 

 

 own shares      Ref/Pin  

 

 other shares, pursuant to the enclosed proxy(ies)  Shareholders name 

 
 

 

__________ __________ _____________________________ ________________________ 

Place  Date  Name of shareholder in print  Signature 

 

 

 

http://www.dolphingroup.no/


    

 

 

POWER OF ATTORNEY. ORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA ON 31 MAY 2012 

If you are unable to meet at the annual general meeting, you may, by signing this proxy, appoint a representative who may 

meet and vote for your shares. You are kindly requested to complete and return the power of attorney, dated and signed, to 

Nordea Bank Norge ASA, Issuer Service, PO Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, or to telefax +47 22 48 63 49 so that it is 

received by Nordea no later than by Wednesday, 30 May 2012 at 16:00 hours. Within this deadline, registration may also be 

done on www.dolphingroup.no. 

The undersigned shareholder of Dolphin Group ASA hereby grants 

 The Chairman of the Board of Directors, or any person empowered by him Ref: 

 _______________________________      Name 

 Name of representative in print 

Power of attorney to represent my/our shares at the next general meeting of Dolphin Group ASA and instructions to vote as 

follows: 

  
In 

favour 
Against Abstain 

2.  Appointment of chairman of the meeting as well as a person to sign the minutes with 

the chairman  

   

3.  Approval of the notice of meeting and the agenda    

5.  Approval of the Annual Accounts and Board of Directors Report for 2011, including 

coverage of loss  

   

6.  Determination of the board remuneration up to the next ordinary general meeting    

7.  Approval of the remuneration of the company’s auditor for the audit of the annual 

accounts for 2011 

   

8.  Determination of the remuneration for the members of the Nomination Committee    

9.  Election of members to the Board of Directors    

10.  Election of members to the Nomination Committee    

11.  Approval of guidelines for the remuneration of senior management for 2012    

12.  Authorisation to grant new options to employees    

13.  Authorisation  to increase share capital in order to fulfil the obligations to the 

employee option scheme 

   

14.  Authorisation to increase the share capital    

15.  Authorisation to acquire own shares    

16.  Reduction of the share premium fond    

If no instructions are given with respect to the voting, this will be considered as an instruction to vote in favour of the Board 

of Directors’ or the Nomination Committee’s motions for resolutions in the notice of meeting. If new proposals for 

resolutions are presented which may replace, supplement or significantly alter the motions in the notice of meeting, the 

representative will decide whether and if so how the voting right is to be exercised. If the name of the representative has not 

been indicated, this power of attorney will be deemed as being granted to the Chairman of the Board of Directors, or any 

person he may empower. In the event of unclear voting instruction, the representative may abstain from voting. 

 

__________ __________ _____________________________ ________________________ 
Place  Date  Name of shareholder in print   Signature  

http://www.dolphingroup.no/

