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In case of discrepancy between the Norwegian language original 
text and the English language translation, the Norwegian text 
shall prevail 

 

INNKALLING TIL 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

INDUCT AS 

(org.nr. 992 036 230) 
 

Styret i Induct AS ("Selskapet") innkaller med dette til 
ordinær generalforsamling.  
 
Tid:  27. juni 2017 kl. 17.00 
Sted:  Rosenkrantz’ gate 4, 0159 Oslo 
 
Følgende er på dagsorden: 
 

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og 
opptak ved fortegnelse over møtende aksjeeiere 

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

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
4. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap 

og årsberetning for 2016  
5. Styrevalg 
6. Fastsettelse av honorar til styret 
7. Godkjennelse av revisors godtgjørelse  
8. Endring av insentivprogram for ansatte, 

styremedlemmer og øvrige partnere 
9. Forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye 

aksjekapitalen ved nytegning av aksjer I 
10. Forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye 

aksjekapitalen ved nytegning av aksjer II 
11. Forslag om å gi styret fullmakt til å erverve egne 

aksjer  
12. Tildeling av aksjeopsjoner til styremedlemmer og 

godkjennelse av tidligere tildelinger av 
aksjeopsjoner  

13. Vedtektsendring – dokumenter fremlagt på 
selskapets nettside  

 
 

*** 
 

Det er 8.191.463 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én 

stemme. Selskapet har per datoen for denne 

innkallingen ingen egne aksjer. 

 

 

NOTICE OF  

ORDINARY GENERAL MEETING 

IN 

INDUCT AS 

(reg. no. 992 036 230) 
 

The board of directors of Induct AS (the "Company") 
hereby calls for the annual general meeting. 
 
Time: 27 June 2017 at 17.00 hours 
Place: Rosenkrantz’ gate 4, 0159 Oslo 
 
With the following agenda: 

 
1. Opening of the general meeting by the chairman 

and taking attendance of the shareholders present 
2. Election of chairman of meeting and a person to 

co-sign the minutes together with the chairman of 
general meeting  

3. Approval of notice and agenda 
4. Approval of the annual accounts and the directors' 

report for the financial year 2016 
5. Election of Board of Directors 
6. Determination of remuneration to the Board of 

Directors 
7. Approval of the auditor's fee 
8. Revision of Incentive scheme for employees, board 

members and other partners  
9. Proposal to authorize the Board of Directors to 

increase share capital by issuing new shares I 
10. Proposal to authorize the Board of Directors to 

increase share capital by issuing new shares II  
11. Proposal to authorize the Board to acquire own 

shares  
12. Allocation of share options to board members and 

approval of previous allocations of share options 
13.  Amendment of Articles of Association - documents 

presented on the Company's website  
 

 
*** 

 

There are 8,191,463 shares in the Company, and each 

share carries one vote. The Company has zero treasury 

shares per date of this notice. 
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Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på 

ekstraordinær generalforsamlingen personlig kan gi 

fullmakt til styreleder Even Nordstrøm eller andre til å 

stemme for deres aksjer ved å benytte vedlagte 

fullmaktsskjema (se vedlagt fullmaktsskjema). 

 

I henhold til aksjeloven § 5-15 kan en aksjonær kreve at 

styremedlemmer og daglig leder på ekstraordinær 

generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om 

forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som 

er forelagt ekstraordinær generalforsamlingen til 

avgjørelse, samt om Selskapets økonomiske stilling, med 

mindre de opplysninger som kreves gitt om Selskapets 

økonomiske stilling ikke kan gis uten uforholdsmessige 

store konsekvenser for Selskapet. 
 
Med vennlig hilsen, 
for styret i Induct AS 
 
 
Even Nordstrøm  
styrets leder 
 
Vedlagt:  

1. Styrets forslag til vedtak og bakgrunn for forslag 
2. Påmeldingsskjema 
3. Fullmaktsskjema 
4. Aksjeeiernes rettigheter, deltakelse og fullmakt  
5. Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 

2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shareholders who are entitled to attend the general 

meeting in person may authorize the chairman Even 

Nordstrøm or another person to vote for their shares by 

using the enclosed proxy form (see attached proxy form). 

 

 

Pursuant to the Private Limited Liability Company Act (the 

"PLCA") section 5-15, any shareholder may demand 

directors and CEO to provide information to the general 

meeting about matters which may affect the assessment 

of matters submitted to the general meeting as well as the 

Company's financial position, unless information 

concerning the Company's financial position cannot be 

provided without causing disproportionate damage to the 

Company. 
 
Yours sincerely, 
for the Board of Directors of Induct  
 
 
Even Nordstrøm 
Chairman of the board 
 
Attached:  

1. The Board's proposal for resolutions and 
background 

2. Registration form 
3. Proxy form 
4. Shareholders' rights, participation and proxy  
5. The Board's proposal for annual accounts and the 

directors' report for the financial year 2016  
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STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK OG BAKGRUNN FOR 
FORSLAG 

Sak 4 – Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og 

årsberetning for 2016 

Årsregnskap, årsberetning og revisors redegjørelse for 

regnskapsåret 2016 er vedlagt denne innkallingen i 

Vedlegg 5 og tilgjengelige på www.newsweb.no  

 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende 

vedtak:  

 

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2016 

for Induct AS, herunder konsernregnskapet, godkjennes. 

 

 
 
Sak 5 – Styrevalg  

 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende 

vedtak. 

 

Selskapet styret skal bestå av følgende personer: 

 

Bjørn Gabrielsen, styreleder (Ny) 

J. Robin Waaler, styremedlem 

Øivind Magnussen, styremedlem  

Alf Martin Johansen, styremedlem  

 

 

 

Sak 6 – Fastsettelse av honorar til styret  

 

 

Styret foreslår at det ikke skal betales styrehonorar til 

styrets medlemmer for regnskapsåret 2016. 

 

 

Sak 7 – Godkjennelse av revisors godtgjørelse  

 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende 

vedtak:  

 

Revisors godtgjørelse for 2016 godkjennes etter regning, 

som nærmere spesifisert i årsrapporten.  

 

Sak 8 – Endring av Insentivprogram for ansatte, 

styremedlemmer og øvrige partnere  

 

For å beholde og tiltrekke seg nøkkelpersonell, 

styremedlemmer og øvrige kommersielle partnere og for 

 

THE BOARD'S PROPOSAL FOR RESOLUTIONS AND 
BACKGROUND  

Item 4 – Approval of the annual accounts and the 

directors' report for the financial year 2016 

The annual accounts, the directors' report and the 

auditor's report for the financial year of 2016 is attached 

to this notice in Appendix 5 and made available through 

www.newsweb.no.  

 

The Board of Directors proposes that the General Meeting 

passes the following resolution: 

 

The annual accounts and the directors’ report for the 

financial year 2016 for Induct AS, including the 

consolidated accounts for the group, are approved. 

 

Item 5: Election of Board of Directors  

 

The Board of Directors proposes that the General Meeting 

passes the following resolution: 

 

The Company's Board of Directors shall be comprised of 

the following individuals:  

 

Bjørn Gabrielsen, chairman (New)  

J. Robin Waaler, board member  

Øivind Magnussen, board member  

Alf Martin Johansen, board member  

 

 

Item 6 – Determination of remuneration to the Board of 

Directors  

 

The Board of Directors proposes that no remuneration 

shall be paid to the members of the Board of Directors for 

the financial year 2016.  

 

Item 7 – Approval of the auditor's fee 

 

The Board of Directors proposes that the General Meeting 

passes the following resolution: 

 

The auditor's fee for 2016 is approved per invoice, as 

further specified in the annual report. 

 

Item 8 – Revision of Incentive scheme for employees, 

board members and other partners.  

 

To retain and attract key personnel, board members and 

other commercial partners and to incentive these to 

http://www.newsweb.no/
http://www.newsweb.no/


 

4 

 

å insentivere disse til å bidra til økt verdiskaping for 

Selskapet og dets aksjonærer, har styret tidligere 

etablert et opsjonsprogram ("Opsjonsprogrammet"). 

Opsjonsprogrammet er på nåværende tidspunkt 

begrenset til 5% av totalt utestående aksjer i Selskapet 

til enhver tid.  

 

Opsjonsprogrammet ble godkjent av 

generalforsamlingen den 30. desember 2015 på 

ekstraordinær generalforsamling.  

 

For å kunne fortsette å beholde og tiltrekke seg nøkkel 

personell, styremedlemmer, og andre kommersielle 

partnere og for å gi disse individuelle insentiver til å 

bidra til økt verdiskaping for Selskapet og dets 

aksjonærer, ønsker styret å justere begrensningen på 

totalt eierskap for medlemmer av Opsjonsprogrammet 

fra 5% til 10%.  

 

 Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende 

vedtak:  

 

Selskapets aksjeopsjonsprogram for ledende ansatte, 

styremedlemmer og partnere skal være begrenset til 10% 

av totalt utestående aksjer i selskapet til enhver tid.  

 

 

Sak 9 – Forslag om å gi styret styrefullmakt til å forhøye 

aksjekapitalen ved nytegning av aksjer I 

 

Styret mener at det er formålstjenlig at den innehar en 

fullmakt til å kunne øke aksjekapitalen med inntil 30% av 

aksjekapitalen i Selskapet. Styret foreslår derfor å 

erstatte, med en ny emisjonsfullmakt, tidligere tildelt 

generell fullmakt til å forhøye aksjekapitalen, slik vedtatt 

av generalforsamlingen den 30. september 2015 og 

inntatt i punkt 6 i protokollen fra nevnte 

generalforsamling,  

 

 

Styret anser det hensiktsmessig at generalforsamlingen 

tildeler en slik styrefullmakt slik at Selskapet på en 

effektiv måte kan finansiere nye investeringer ved 

innhenting av ny egenkapital gjennom utstedelse av nye 

aksjer eller ved at styret tilbyr aksjonærer i eventuelle 

målselskaper helt eller delvis oppgjør i aksjer i Selskapet.  

 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende 

vedtak:  

 

1. Styret gis i henhold til aksjeloven §10-14 (1) fullmakt 

til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet med inntil 

NOK 245.743,80 ved utstedelse av inntil 2.457.438 

create added value for the Company and its shareholders, 

the Board has previously established a share option 

program (the "Incentive Scheme"). The Incentive Scheme 

is currently limited to 5% of total outstanding shares in the 

Company at any given time.  

 

 

The Incentive Scheme was approved by the general 

meeting on 30 December 2015 at an extraordinary general 

meeting.  

 

In order to continue to retain and attract key personnel, 

board members and other commercial partners to the 

Company and give these individuals incentives to create 

added value for the Company and the shareholders, the 

Board of Directors wishes to adjust the limit on total 

ownership  for members of the Incentive Scheme from 5% 

to 10%.  

 

The Board of Directors proposes that the General Meeting 

passes the following resolution: 

 

The Company's share option program for leading 

employees, board members and partners shall be limited 

to 10% of the total outstanding shares in the Company at 

any given time. 

 

Item 9 – Proposal to authorize the Board of Directors to 

increase the share capital by issuing new shares I 

 

The Board of Directors is of the opinion that it is expedient 

that the Board should hold an authorization to increase 

the share capital with up to 30% of the share capital in the 

Company. Therefore, the Board of Directors propose to 

replace, with a new authorization to issue shares, the 

previously granted general authorization to increase the 

share capital, as resolved by the General Meeting on 30 

September 2015 and included in the minutes from the 

mentioned general meeting as item 6.  

   

The Board of Directors considers it appropriate that the 

general meeting grants such an authorization to enable 

the Company to fund new investments, either by raising 

equity through issue of new shares or by offering 

shareholders of potential target companies in full or in 

part consideration as shares in the Company.  

 

The Board of Directors proposes that the General Meeting 

passes the following resolution: 

 

1. The Board is hereby, in accordance with the 

Norwegian Private Limited Company Act §10-14 (1), 

authorized to increase the share capital of the 
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nye aksjer pålydende NOK 0,10. Innenfor denne 

rammen kan fullmakten benyttes flere ganger. 

 

 

 

 

2. Vilkår for tegning, herunder tegningskurs, fastsettes 

av styret. Styret beslutter hva fullmakten skal 

benyttes til.  

 

3. Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse ved 

kontantinnskudd, innskudd i andre eiendeler enn 

penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter 

og innskudd ved motregning, jf. aksjeloven § 10-14 

(2) nr. 4  

 

 

4. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 

kan fravikes av styret. 

 

 

5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon, jf. 

aksjeloven § 13-5 

 

 
6. Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes angivelse 

av aksjekapitalens størrelse i samsvar med de 
kapitalforhøyelser styret beslutter under denne 
fullmakten. 

 

 

7. Fullmakten gjelder fra registrering i 

Foretaksregisteret og frem til 27. juni 2019. 

 

 

8. Denne fullmakten skal erstatte de tidligere vedtatte 

og tildelte fullmakten inntatt i punkt 6 i 

generalforsamlingsprotokollen fra den ekstraordinær 

generalforsamlingen avholdt den 30. desember 

2015. Slik tidligere tildelte fullmakt skal med dette 

vedtaket bortfalle og anses ugyldige. 

 

 

Sak 10 – Forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye 

aksjekapitalen ved nytegning av aksjer II 

 

For å beholde og tiltrekke seg nøkkelpersonell, 

styremedlemmer og øvrige kommersielle partnere og for 

å insentivere disse til å bidra til økt verdiskaping for 

Selskapet og dets aksjonærer, har styret tidligere 

etablert Opsjonsprogrammet beskrevet over.  

 

Generalforsamlingen har tidligere tildelt styret fullmakt 

Company with up to NOK 245,743.80 through issuance 

of up to 2,457,438 new shares with a par value of NOK 

0.10. The authorisation may be utilised on one or 

several occasions. 

 

 

2. The conditions for subscription, including subscription 

price, shall be determined by the Board of Directors. 

The Board of Directors may solely decide the 

employment of the authorization.  

 

3. The authorization shall include capital increases 

through cash contribution, against contribution in kind 

or the right to subject the company to specific 

obligations and contribution through set off, cf. 

Norwegian Private Limited Company Act §10-14 (2) 

no. 4.  

 

4. The shareholders’ preferential right to subscribe for 

new shares pursuant to the Limited Company Act § 10-

4, may be deviated by the Board. 

 

5. The authorization does not include authorization to 

resolve merger, in accordance with the Limited 

Company Act § 13-5. 

 

6. The Board of Directors is given authorization to change 

the articles of association regarding the size of the 

share capital in accordance with such share capital 

increases as decided by the Board of Directors under 

this authorization. 

 

7. The authorization is operational from the date of 

registration in the Register for Business Enterprises to 

27 June 2019. 

 

8. The authorization shall replace the previous resolved 

and issued authorization included in item 6 in the 

minutes from the extraordinary general meeting held 

on 30 December 2015. Such previous issued 

authorization shall with this resolution lapse and 

become void.      

 

Item 10 – Proposal to authorize the Board of Directors to 

increase the share capital by issuing new shares II 

 

To retain and attract key personnel, board members and 

other commercial partners and to incentive these to 

create added value for the Company and its shareholders, 

the Board has previously established the Incentive Scheme 

described above. 

 

The Board of Directors has previously been authorized by 
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til å utstede aksjer i henhold til Opsjonsprogrammet. For 

å kunne fortsette å utstede aksjer i henhold til 

Opsjonsprogrammet ønsker styret å erstatte tidligere 

tildelte fullmakt med en ny fullmakt til å utstede aksjer 

tilsvarende 10% av totalt utestående aksjer i Selskapet  

 

på vedtakstidspunktet.  

 

 

 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende 

vedtak:  

 

1. Styret gis i henhold til aksjeloven §10-14 (1) fullmakt 

til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet med inntil 

NOK 81.914,60 ved utstedelse av inntil 819.146 nye 

aksjer pålydende NOK 0,10. Innenfor denne rammen 

kan fullmakten benyttes flere ganger. 

 

 

 

2. Fullmakten kan benyttes for å utstede aksjer etter 

utøvelse av opsjoner i henhold til opsjonsprogram for 

nøkkelpersonell, ansatte, styremedlemmer eller 

partnere. 

 

3. Dersom det gjennomføres en ren kontantemisjon 

skal laveste tegningskurs tilsvarende pålydende verdi 

per aksje og høyeste tegningskurs tilsvare børskurs 

på utstedelsestidspunktet. Øvrige vilkår for tegning, 

herunder eksakt tegningskurs, fastsettes av styret.  

 

 

 

 

4. Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse ved 

kontantinnskudd, innskudd i andre eiendeler enn 

penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter 

og innskudd ved motregning, jf. aksjeloven § 10-14 

(2) nr. 4  

 

 

5. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 

kan fravikes av styret. 

 

 

6. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon, jf. 

aksjeloven § 13-5 

 

 
7. Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes angivelse 

av aksjekapitalens størrelse i samsvar med de 
kapitalforhøyelser styret beslutter under denne 

the General Meeting to issue shares in accordance with 

the Incentive Scheme. In order to continue the Board of 

Directors’ ability to issue shares in accordance with the 

Incentive Scheme, the Board of Directors wishes to 

replace the previous authorization with a new  

 

authorization to issue shares equivalent to 10% of the 

total outstanding shares in the Company as of the 

resolution date. 

 

The Board of Directors proposes that the General Meeting 

passes the following resolution: 

 

1. The Board is hereby, in accordance with the 

Norwegian Private Limited Company Act §10-14 (1), 

authorized to increase the share capital of the 

Company with up to NOK 81,914.60 through issuance 

of up to 819,146 new shares with a par value of NOK 

0.10. The authorisation may be utilised on one or 

several occasions. 

 

2. The authorization may be used to issue shares 

following exercise of options in accordance with a 

share option program for key personnel, employees, 

board members or partners. 

 

3. In case of any capital increases made solely through 

cash contribution, the lowest subscription price shall 

equal the par value per share and the highest 

subscription price shall equal the market price of the 

shares of the company at the time of issuance. Other 

conditions for subscription, including exact 

subscription price, shall be determined by the Board of 

Directors.  

 

4. The authorization shall include capital increases 

through cash contribution, against contribution in kind 

or the right to subject the company to specific 

obligations and contribution through set off, cf. 

Norwegian Private Limited Company Act §10-14 (2) 

no. 4.  

 

5. The shareholders’ preferential right to subscribe for 

new shares pursuant to the Limited Company Act § 10-

4, may be deviated by the Board. 

 

6. The authorization does not include authorization to 

resolve merger, in accordance with the Limited 

Company Act § 13-5. 

 

7. The Board of Directors is given authorization to change 

the articles of association regarding the size of the 

share capital in accordance with such share capital 
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fullmakten. 

 

 

8. Fullmakten gjelder fra registrering i 

Foretaksregisteret og frem til 27. juni 2019. 

 

 

9. Denne fullmakten skal erstatte alle tidligere vedtatte 

og tildelte fullmakter med det samme formål som 

denne fullmakten. Slike tidligere tildelte fullmakter 

skal med dette vedtaket bortfalle og anses ugyldige. 

 

 

Sak 11 - Forslag om å tildele styret fullmakt til å erverve 

egne aksjer 

 

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en 

styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer. 

Begrunnelsen for tildeling av fullmakten er å gi styret 

fleksibilitet og handlingsalternativer, blant annet ved 

oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i Selskapet. 

 

 

Styret tar selv stilling til hvordan fullmakten utøves, dog 

slik at det alminnelige prinsippet om likebehandling av 

aksjonærene skal etterleves. Det er også en klar 

forutsetning for at fullmakten skal kunne utøves at 

selskapet har tilstrekkelig egenkapital.  

 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende 

vedtak:  

 

1. Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med 
pålydende verdi på inntil NOK 81.914,60 på vegne av 
selskapet. Fullmakten omfatter også avtalepant i 
selskapets aksjer. 

 

2. Selskapet kan betale minimum NOK 0,10 og 
maksimum børskurs på tidspunktet for ervervet per 
aksje. Erverv av egne aksjer kan skje ved betaling av 
kontant vederlag. Avhendelse av aksjene kan skje 
ved salg, utdeling eller sletting. 

 

 

3. Fullmakten skal gjelde frem til 27. juni 2019 

 

4. Fullmakten skal registreres i Foretaksregisteret uten 
ugrunnet opphold. 

 

5. Denne fullmakten skal erstatte alle tidligere vedtatte 
og tildelte fullmakter med det samme formål som 
denne fullmakten. Slike tidligere tildelte fullmakter 
skal med dette vedtaket bortfalle og anses ugyldig. 

increases as decided by the Board of Directors under 

this authorization. 

 

8. The authorization is operational from the date of 

registration in the Register for Business Enterprises to 

27 June 2019. 

 

9. The authorization shall replace all previous 

authorizations resolved and issued by the general 

meeting having the same purpose as this 

authorization. Such previous authorizations shall with 

this resolution lapse and become void.      

 

Item 11 - Proposal to authorize the Board of Directors to 

acquire own shares 

 

The Board propose that the General meeting resolve a 

Board authorization to acquire the Company's own shares. 

The background for the granting of the authorization is to 

give the Board flexibility and action options, inter alia in 

connection with acquisitions where the remuneration 

consists of shares in the Company   

 

The exercise of the Board authorization is under the 

discretion of the Board, however, it must be exercised in 

such a way that the general principle of equal treatment 

of shareholders is respected. An additional condition for 

exercise of the authorization is sufficient equity balance.  
 

The Board of Directors proposes that the General Meeting 

passes the following resolution: 
 

1. The board of directors is authorized to acquire own 

shares with a par value of up to NOK 81.914,60 on 

behalf of the company. The authorisation also includes 

contract liens in the shares of the company 

 

2. The Company can pay a minimum of NOK 0.10 and a 

maximum equalling the market price per share at the 

time of the acquisition. Acquisition of own shares may 

be made through cash payment. The Company may 

dispose of the shares through sale, distribution or 

retirement. 

 

3. This authorization shall remain in force until 30 

December 2019. 

 

4. The authorization shall be registered in the Norwegian 

Register of Business Enterprises without undue delay. 

 

5. The authorization shall replace all previous 

authorizations resolved and issued by the general 

meeting having the same purpose as this 
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 authorization. Such previous authorizations shall with 

this resolution lapse and become void.    

 
Sak 12 - Tildeling av aksjeopsjoner til styremedlemmer 
og godkjennelse av tidligere tildelinger av aksjeopsjoner 

 

Styret tildelte den 29. september 2016 Selskapets 

styremedlemmer 140.000 opsjoner til å tegne aksjer i 

Selskapet.  

 

Styret ønsker å få generalforsamlingens godkjennelse av 

denne tidligere foretatte tildelingen. Videre ønsker 

styret at generalforsamlingen vedtar å tildele opsjoner til 

nye medlemmer av styret, jf sak 5 over.  

 

 

Følgende nøkkelbetingelser gjelder for tildeling av 

opsjonene: 

 

- Maksimalt antall opsjoner som kan tildeles er 

10% av den til enhver tid utestående kapitalen i 

selskapet.  

- Innløsningskurs settes av styret, men skal aldri 

være lavere en børskurs på 

tildelingsstidspunktet  

- For å få tildelt opsjoner må mottaker være 

ansatt eller inneha verv i selskapet   

- Vesting på 50% per år over en 2 års periode, 

hvorav vesting krever at opsjonsinnehaveren er 

ansatt eller innehar verv i selskapet  

- Opsjonene utløper 4 år fra tildelingstidspunktet.  

 

 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende 

vedtak:  

 

Generalforsamlingen godkjenner tildelingen av 140.000 

opsjoner gjennomført av styret den 29. september 2016 

og tildeling av ytterligere 35.000 opsjoner til Bjørn 

Gabrielsen. Aksjer som skal utstedes i henhold til utøvde 

opsjoner kan utstedes i henhold til styrefullmakt. 

Item 12 - Allocation of share options to board members 

and approval of previous allocations of share options   

 

On 29 September 2016, the Board granted its directors 

140,000 options for shares in the Company. 

 

 

The Board wishes to receive approval by the general 

meeting of this previously made grant. Furthermore, the 

Board wish that the general meeting to approve allocation 

of additional warrants to new members of the board, cf. 

item 5 above.  

 

The following key terms apply to the allocation of options: 

 

 

- Maximum number of options to be granted is 10% 

of the outstanding capital in the company at any 

time 

- Exercise price is decided by the board, but shall 

never be less than stock-market price at the date 

of grant.   

- In order to receive options the recipient must be 

employed or hold a directorship in the Company   

- Vesting of 50% per year over a period of 2 year, 

whereas vesting presupposes that the option 

holder is employed or holds a directorship in the 

company.  

- The options expires 4 years from the grant date.   

 

The Board proposes that the General Meeting adopt the 

following resolution: 

 

The General Meeting approves the allocation of 140,000 

options made by the Board on September 29, 2016 and the 

allocation of additional 35,000 options to Bjørn Gabrielsen. 

Shares to be issued pursuant to exercised options may be 

issued based on a board authorisation.    

 
 Sak 13 – Vedtektsendring - dokumenter fremlagt på 
selskapets nettside 
 
For å sikre effektiv kommunikasjon med Selskapets 
aksjonærer, herunder redusere kostnader tilknyttet 
utsendelse av dokumentasjon på papir, ønsker styret at 
det i vedtektene inntas at dokumenter tilknyttet saker til 
behandling på generalforsamling kan gjøres tilgjengelig 
på selskapets nettside i stedet for å sendes til den 
enkelte aksjonær.  
 

 

 Item 13 - Amendment of Articles of Association  - 

documents presented on the Company's website 

 

In order to ensure effective communication with the 

Company's shareholders, including reducing costs 

associated with the transmission of documentation on 

paper, the Board of Directors wishes to include in the 

Articles of Association that documents relating to matters 

to be discussed at the general meeting may be made 

available on the company's website instead of being 

disclosed to each shareholder individually. 



 

9 

 

 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende 

vedtak:  
 
I Selskapets vedtekter skal følgende bestemmelsen 
inntas:   
 
§7 Dokumenter lagt ut på selskapets internettside  
 
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på 
generalforsamlingen og som er gjort tilgengelig for 
aksjeeierne på selskapets internettside, vil ikke bli 
tilsendt aksjeeierne." 
 
Øvrig nummereringen i selskapets vedtekter skal endres 
tilsvarende.  

 

The Board proposes that the General Meeting passes the 

following resolution: 

 

The Company's Articles of Association shall contain the 

following provision: 

 

§7 Documents posted on the company's website 

 

Documents relating to matters to be discussed at the 

general meeting and made available to shareholders on 

the company's website will not be disclosed to 

shareholders. " 

 

Remaining  numbering in the company's articles of 

association shall be adjusted accordingly.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

NORWEGIAN VERSION 

PÅMELDING – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 27. JUNI 2017 I INDUCT AS 

 
Melding om at De vil delta i den ordinære generalforsamlingen 27. juni 2017 i Induct AS, kan gis på dette 
påmeldingsskjemaet og sendes til age.muren@inductsoftware.com innen 26. juni 2017 kl. 17.00. Dersom De etter 
påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen. 
 
Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamlingen i Induct AS den 27. juni 2017 og (sett kryss): 
 
o Avgi stemme for mine/våre aksjer 
 
o Avgi stemmer for aksjer ifølge vedlagte fullmakter 
 
 
 
Aksjeeierens navn og adresse:  
 
 
 
________________________________________________________________  
(vennligst bruk blokkbokstaver) 
 
 
 
 
_______________  _________________  _________________  
dato    sted     aksjeeiers underskrift 
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ENGLISH VERSION 

REGISTRATION – ORDINARY GENERAL MEETING 27 JUNE 2017 AT INDUCT AS 

 
Notice of your attendance in the ordinary general meeting on 27 June 2017 in Induct AS can be given on this 
registration form and be sent to age.muren@inductsoftware.com within 26 June 2017 at 17.00 hours CET. If you have 
registered your attendance, but are unable to attend, a written and dated proxy may be submitted in the general 
meeting. 
 
The undersigned will attend the ordinary general meeting of Induct AS on  
27 June 2017 and (please tick): 
 

o Vote for my/our shares  

 

o Vote for shares pursuant to the enclosed proxy(ies)  

 
 
 
 
Name and address of the shareholder:  
 
__________________________________________________________  
(please use capital letters) 
 
 
 
 
_______________  ______________________  _________________________  
date  place  signature of the shareholder  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:age.muren@inductsoftware.com
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NORWEGIAN VERSION 

 

FULLMAKT – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 27. DESEMBER 2017 I INDUCT AS 

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 27. juni 2017, kan De møte ved fullmektig. De kan da 
benytte dette fullmaktsskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan sendes til selskapet pr e-post innen 26. juni 2017 kl. 
17.00 eller leveres på generalforsamlingen. Adresse: age.muren@inductsoftware.com  

Undertegnede aksjeeier i Induct AS gir herved (sett kryss): 

o Styreleder Even Nordstrøm eller den han bemyndiger 

o ____________________________________ 

 Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver) 

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i Induct AS den 27. juni 
2017. 

Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han 
bemyndiger. 

 

Aksjeeierens navn og adresse:  

 

________________________________________________________________  

(vennligst bruk blokkbokstaver) 

 

_______________  __________________  __________________  

dato    sted     aksjeeiers underskrift  
 
Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH VERSION 
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PROXY – ORDINARY GENERAL MEETING 27 JUNE 2017 IN INDUCT AS 

If you are unable to attend the extraordinary general meeting on 27 June 2017, you may be represented by way of 
proxy. This proxy form may then be used. Completed proxy forms may be sent to the Company by e-mail within 26 
June 2017 at 17:00 hours CET or be submitted in the general meeting. Address: age.muren@inductsoftware.com  

The undersigned shareholder in Induct AS hereby grants (please tick): 

o Chairman of the Board Even Nordstrøm, or the person he appoints 
 

o ____________________________________ 
 Name of proxy holder (please use capital letters) 

proxy to meet and vote for my/our shares in the ordinary general meeting of Induct AS on 27 June 2017. 

If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy holder, the proxy will be deemed to have been 
given to the chairman of the board or the person he appoints. 

 

The shareholder's name and address:  

 

________________________________________________________________  

(please use capital letters) 

 

_______________  ______________________  _________________________  
date  place  signature of the shareholder  
 

If the shareholder is a company, latest updated certificate of registration for the Company has to be attached to the 
proxy. 
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AKSJEEIERNES RETTIGHETER, DELTAKELSE OG FULLMAKT 

I henhold til aksjeloven § 5-12 skal ekstraordinær 

generalforsamlingen åpnes av styreleder. Aksjeeiere har 

rett til å delta på den ordinære ekstraordinær 

generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter 

eget valg. 

 

Selskapet har per datoen for denne innkallingen en 

aksjekapital på NOK 819.146,30 fordelt på  8.191.463 

aksjer, hver pålydende NOK 0,10. Hver aksje gir én 

stemme på ekstraordinær generalforsamlingen, dog slik 

at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som eies av 

Selskapet. Selskapet eier per datoen for denne 

innkallingen ingen egne aksjer.  

 

Hver aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall 

aksjer vedkommende eier og som er registrert i VPS på 

tidspunktet for ekstraordinær generalforsamlingen. 

Dersom en aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før 

ekstraordinær generalforsamlingen kan 

stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun 

utøves dersom ervervet er registrert i VPS eller dersom 

ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på ekstraordinær 

generalforsamlingen. Aksjeeier kan ta med rådgiver(e) og 

gi talerett til én rådgiver.  

 

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og 

fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan 

omgjøres av ekstraordinær generalforsamlingen med 

alminnelig flertall. 

 

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger 

i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer 

og daglig leder på ekstraordinær generalforsamlingen gir 

tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke 

på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne 

til avgjørelse, og (ii) Selskapets økonomiske stilling, 

herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet 

deltar i, og andre saker som ekstraordinær 

generalforsamlingen skal behandle, med mindre de 

opplysninger som kreves, ikke kan gis uten 

uforholdsmessig skade for Selskapet. 

 

 

SHAREHOLDERS' RIGHTS, PARTICIPATION AND PROXY 

According to the Private Limited Liability Company Act 

section 5-12, the general meeting is opened by the 

Chairman. Shareholders are entitled to attend the 

ordinary general meeting, either in person or by proxy of 

their choice. 

 

The Company has at the date of this notice a share 

capital of NOK 819,146.30 divided by 8,191,463 shares 

each having a par value of NOK 0.10. Each share carries 

one vote at the general meeting; however, shares held by 

the Company cannot be exercised voting rights for. As of 

the date of this notice, the Company owns zero  treasury 

shares. 

 

Each shareholder is entitled to vote for the number of 

shares he or she owns and which are registered on the 

date of the general meeting. If a shareholder has 

acquired shares shortly before the meeting, the voting 

rights of the transferred shares may only be exercised if 

the shares are registered in the VPS or if the acquisition is 

announced to VPS and the ownership to the shares is 

proved at the general meeting. Shareholders may bring 

an advisor (s) and give the right to speak to one advisor. 

 

 

Decisions on voting rights of shareholders and proxies are 

made by the chairman of the meeting, whose decision 

may be overturned by the General Assembly by a simple 

majority. 

 

A shareholder has the right to propose resolutions for 

items on the agenda and to demand that directors and 

the general manager disclose information on factors that 

may affect the assessment of (i) matters which are 

decided by the shareholders, and (ii) the Company's 

financial position, including other companies in which the 

Company participates, and other matters which the 

General Meeting, unless the requested information 

cannot be disclosed without causing disproportionate 

harm to the Company. 

 

 

 

 

 

 

 


