
Mal for melding og offentliggjøring av transaksjoner utført av personer med 

ledelsesansvar og deres nærstående personer 

1. Nærmere om opplysninger om personen med ledelsesansvar eller om en 
nærstående person til denne 

a) Navn Ingvill T. Berg 

2. Årsak til meldingen 

a) Stilling/tittel EVP OCS 

b) Første melding/endrings-
melding 

Første melding 

3. Nærmere opplysninger om utstederen, deltakeren på markedet for 
utslippskvoter, auksjonsplattformen, auksjonariusen eller 
auksjonsovervåkeren 

a) Navn Orkla ASA 

b) LEI-kode 549300PZS8G8RG6RVZ52 

4. Nærmere opplysninger om transaksjonen(e): avsnitt som skal gjentas for i) 
hver type instrument, ii) hver type transaksjon, iii) hver dato og iv) hvert 
sted der transaksjoner er utført 

a) Beskrivelse av det 
finansielle instrumentet,  

type instrument 

Identifikasjonskode 

Opsjon knyttet til aksje i Orkla ASA 

NO0003733800  

b) Transaksjonens art Tildeling av aksjeopsjoner under incentivprogram 

c) Pris(er) og volum(er) 52235 opsjoner tildelt uten vederlag 

d) Aggregerte opplysninger 

— Aggregert volum 

— Pris 
 

52235 opsjoner tildelt uten vederlag 
  

e) Transaksjonsdato 2022-05-06 

f) Transaksjonssted Utenfor handelsplass 



1. Nærmere om opplysninger om personen med ledelsesansvar eller om en 
nærstående person til denne 

a) Navn Hege Holter Brekke 

2. Årsak til meldingen 

a) Stilling/tittel EVP Orkla Care 

b) Første melding/endrings-
melding 

Første melding 

3. Nærmere opplysninger om utstederen, deltakeren på markedet for 
utslippskvoter, auksjonsplattformen, auksjonariusen eller 
auksjonsovervåkeren 

a) Navn Orkla ASA 

b) LEI-kode 549300PZS8G8RG6RVZ52 

4. Nærmere opplysninger om transaksjonen(e): avsnitt som skal gjentas for i) 
hver type instrument, ii) hver type transaksjon, iii) hver dato og iv) hvert 
sted der transaksjoner er utført 

a) Beskrivelse av det 
finansielle instrumentet,  

type instrument 

Identifikasjonskode 

Opsjon knyttet til aksje i Orkla ASA 

NO0003733800  

b) Transaksjonens art Tildeling av aksjeopsjoner under incentivprogram 

c) Pris(er) og volum(er) 54396 opsjoner tildelt uten vederlag 

d) Aggregerte opplysninger 

— Aggregert volum 

— Pris 
 

54396 opsjoner tildelt uten vederlag  

e) Transaksjonsdato 2022-05-06 

f) Transaksjonssted Utenfor handelsplass 

 



1. Nærmere om opplysninger om personen med ledelsesansvar eller om en 
nærstående person til denne 

a) Navn Johan Clarin 

2. Årsak til meldingen 

a) Stilling/tittel EVP OFI 

b) Første melding/endrings-
melding 

Første melding 

3. Nærmere opplysninger om utstederen, deltakeren på markedet for 
utslippskvoter, auksjonsplattformen, auksjonariusen eller 
auksjonsovervåkeren 

a) Navn Orkla ASA 

b) LEI-kode 549300PZS8G8RG6RVZ52 

4. Nærmere opplysninger om transaksjonen(e): avsnitt som skal gjentas for i) 
hver type instrument, ii) hver type transaksjon, iii) hver dato og iv) hvert 
sted der transaksjoner er utført 

a) Beskrivelse av det 
finansielle instrumentet,  

type instrument 

Identifikasjonskode 

Opsjon knyttet til aksje i Orkla ASA 

NO0003733800  

b) Transaksjonens art Tildeling av aksjeopsjoner under incentivprogram 

c) Pris(er) og volum(er) 56319 opsjoner tildelt uten vederlag 

d) Aggregerte opplysninger 

— Aggregert volum 

— Pris 
 

56319 opsjoner tildelt uten vederlag 
  

e) Transaksjonsdato 2022-05-06 

f) Transaksjonssted Utenfor handelsplass 

 



1. Nærmere om opplysninger om personen med ledelsesansvar eller om en 
nærstående person til denne 

a) Navn Christer Grönberg 

2. Årsak til meldingen 

a) Stilling/tittel EVP Konsernfunksjoner 

b) Første melding/endrings-
melding 

Første melding 

3. Nærmere opplysninger om utstederen, deltakeren på markedet for 
utslippskvoter, auksjonsplattformen, auksjonariusen eller 
auksjonsovervåkeren 

a) Navn Orkla ASA 

b) LEI-kode 549300PZS8G8RG6RVZ52 

4. Nærmere opplysninger om transaksjonen(e): avsnitt som skal gjentas for i) 
hver type instrument, ii) hver type transaksjon, iii) hver dato og iv) hvert 
sted der transaksjoner er utført 

a) Beskrivelse av det 
finansielle instrumentet,  

type instrument 

Identifikasjonskode 

Opsjon knyttet til aksje i Orkla ASA 

NO0003733800  

b) Transaksjonens art Tildeling av aksjeopsjoner under incentivprogram 

c) Pris(er) og volum(er) 50996 opsjoner tildelt uten vederlag 

d) Aggregerte opplysninger 

— Aggregert volum 

— Pris 
 

50996 opsjoner tildelt uten vederlag  

e) Transaksjonsdato 2022-05-06 

f) Transaksjonssted Utenfor handelsplass 

 



1. Nærmere om opplysninger om personen med ledelsesansvar eller om en 
nærstående person til denne 

a) Navn Thomas Ljungqvist 

2. Årsak til meldingen 

a) Stilling/tittel Acting EVP OC&FI 

b) Første melding/endrings-
melding 

Første melding 

3. Nærmere opplysninger om utstederen, deltakeren på markedet for 
utslippskvoter, auksjonsplattformen, auksjonariusen eller 
auksjonsovervåkeren 

a) Navn Orkla ASA 

b) LEI-kode 549300PZS8G8RG6RVZ52 

4. Nærmere opplysninger om transaksjonen(e): avsnitt som skal gjentas for i) 
hver type instrument, ii) hver type transaksjon, iii) hver dato og iv) hvert 
sted der transaksjoner er utført 

a) Beskrivelse av det 
finansielle instrumentet,  

type instrument 

Identifikasjonskode 

Opsjon knyttet til aksje i Orkla ASA 

NO0003733800  

b) Transaksjonens art Tildeling av aksjeopsjoner under incentivprogram 

c) Pris(er) og volum(er) 29253 opsjoner tildelt uten vederlag 

d) Aggregerte opplysninger 

— Aggregert volum 

— Pris 
 

29253 opsjoner tildelt uten vederlag  

e) Transaksjonsdato 2022-05-06 

f) Transaksjonssted Utenfor handelsplass 

 



1. Nærmere om opplysninger om personen med ledelsesansvar eller om en 
nærstående person til denne 

a) Navn Håkon Mageli 

2. Årsak til meldingen 

a) Stilling/tittel EVP Corp Affairs & Comm. 

b) Første melding/endrings-
melding 

Første melding 

3. Nærmere opplysninger om utstederen, deltakeren på markedet for 
utslippskvoter, auksjonsplattformen, auksjonariusen eller 
auksjonsovervåkeren 

a) Navn Orkla ASA 

b) LEI-kode 549300PZS8G8RG6RVZ52 

4. Nærmere opplysninger om transaksjonen(e): avsnitt som skal gjentas for i) 
hver type instrument, ii) hver type transaksjon, iii) hver dato og iv) hvert 
sted der transaksjoner er utført 

a) Beskrivelse av det 
finansielle instrumentet,  

type instrument 

Identifikasjonskode 

Opsjon knyttet til aksje i Orkla ASA 

NO0003733800  

b) Transaksjonens art Tildeling av aksjeopsjoner under incentivprogram 

c) Pris(er) og volum(er) 43839 opsjoner tildelt uten vederlag 

d) Aggregerte opplysninger 

— Aggregert volum 

— Pris 
 

43839 opsjoner tildelt uten vederlag  

e) Transaksjonsdato 2022-05-06 

f) Transaksjonssted Utenfor handelsplass 

 



1. Nærmere om opplysninger om personen med ledelsesansvar eller om en 
nærstående person til denne 

a) Navn Atle Vidar Nagel-Johansen 

2. Årsak til meldingen 

a) Stilling/tittel EVP Orkla BCG 

b) Første melding/endrings-
melding 

Første melding 

3. Nærmere opplysninger om utstederen, deltakeren på markedet for 
utslippskvoter, auksjonsplattformen, auksjonariusen eller 
auksjonsovervåkeren 

a) Navn Orkla ASA 

b) LEI-kode 549300PZS8G8RG6RVZ52 

4. Nærmere opplysninger om transaksjonen(e): avsnitt som skal gjentas for i) 
hver type instrument, ii) hver type transaksjon, iii) hver dato og iv) hvert 
sted der transaksjoner er utført 

a) Beskrivelse av det 
finansielle instrumentet,  

type instrument 

Identifikasjonskode 

Opsjon knyttet til aksje i Orkla ASA 

NO0003733800  

b) Transaksjonens art Tildeling av aksjeopsjoner under incentivprogram 

c) Pris(er) og volum(er) 69456 opsjoner tildelt uten vederlag 

d) Aggregerte opplysninger 

— Aggregert volum 

— Pris 
 

69456 opsjoner tildelt uten vederlag  

e) Transaksjonsdato 2022-05-06 

f) Transaksjonssted Utenfor handelsplass 

 



1. Nærmere om opplysninger om personen med ledelsesansvar eller om en 
nærstående person til denne 

a) Navn Sverre Prytz 

2. Årsak til meldingen 

a) Stilling/tittel EVP M&A og Strategi 

b) Første melding/endrings-
melding 

Første melding 

3. Nærmere opplysninger om utstederen, deltakeren på markedet for 
utslippskvoter, auksjonsplattformen, auksjonariusen eller 
auksjonsovervåkeren 

a) Navn Orkla ASA 

b) LEI-kode 549300PZS8G8RG6RVZ52 

4. Nærmere opplysninger om transaksjonen(e): avsnitt som skal gjentas for i) 
hver type instrument, ii) hver type transaksjon, iii) hver dato og iv) hvert 
sted der transaksjoner er utført 

a) Beskrivelse av det 
finansielle instrumentet,  

type instrument 

Identifikasjonskode 

Opsjon knyttet til aksje i Orkla ASA 

NO0003733800  

b) Transaksjonens art Tildeling av aksjeopsjoner under incentivprogram 

c) Pris(er) og volum(er) 51709 opsjoner tildelt uten vederlag 

d) Aggregerte opplysninger 

— Aggregert volum 

— Pris 
 

51709 opsjoner tildelt uten vederlag  

e) Transaksjonsdato 2022-05-06 

f) Transaksjonssted Utenfor handelsplass 

 

 



1. Nærmere om opplysninger om personen med ledelsesansvar eller om en 
nærstående person til denne 

a) Navn Harald Ullevoldsæter 

2. Årsak til meldingen 

a) Stilling/tittel EVP CFO 

b) Første melding/endrings-
melding 

Første melding 

3. Nærmere opplysninger om utstederen, deltakeren på markedet for 
utslippskvoter, auksjonsplattformen, auksjonariusen eller 
auksjonsovervåkeren 

a) Navn Orkla ASA 

b) LEI-kode 549300PZS8G8RG6RVZ52 

4. Nærmere opplysninger om transaksjonen(e): avsnitt som skal gjentas for i) 
hver type instrument, ii) hver type transaksjon, iii) hver dato og iv) hvert 
sted der transaksjoner er utført 

a) Beskrivelse av det 
finansielle instrumentet,  

type instrument 

Identifikasjonskode 

Opsjon knyttet til aksje i Orkla ASA 

NO0003733800  

b) Transaksjonens art Tildeling av aksjeopsjoner under incentivprogram 

c) Pris(er) og volum(er) 54769 opsjoner tildelt uten vederlag 

d) Aggregerte opplysninger 

— Aggregert volum 

— Pris 
 

54769 opsjoner tildelt uten vederlag  

e) Transaksjonsdato 2022-05-06 

f) Transaksjonssted Utenfor handelsplass 

 

 


