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”Firma-/Etternavn, Fornavn ” 
"c/o" 
”Adresse1” 
”Adresse2” 
”Postnummer, Poststed” 
”Land” 

Norway Royal Salmon ASA avholder ekstraordinær generalforsamling virtuelt den 28.10.2022 
kl. 10:00 

Du er ved innkalling registrert med «Beholdning» aksjer og stemmer for det antallet aksjer du er registrert med per 21.10.2022. 

Generalforsamlingen avholdes virtuelt, uten fysisk oppmøte.  

I henhold til vedtektenes § 7 må melding om deltakelse eller fullmakt registreres senest 26.10 kl. 10:00 

Melding om deltakelse eller fullmakt registreres ved å logge deg på det virtuelle møtet (se detaljer under) i forkant av 

generalforsamlingen, og du vil finne en nærmere beskrivelse av hvordan du går frem når du er logget på. 

Dersom du gir fullmakt for dine aksjer, kan du fortsatt logge deg på og delta på selve generalforsamlingen, men din fullmektig stemmer 
for dine aksjer.  

DERSOM DU IKKE REGISTRERER DEG INNEN FRISTEN DEN 26.10 KL. 10:00 VIL DINE AKJER IKKE KUNNE VÆRE 
REPRESENTERT PÅ GENERALFORSAMLINGEN. 

ONLINE DELTAKELSE OG FORHÅNDSREGISTRERING 

For å kunne delta online gå inn på følgende nettside: https://web.lumiagm.com

Skriv inn Møte-ID: 129-958-396 og klikk på BLI MED PÅ MØTET

Tast så inn dine detaljer, som identifiserer deg;

BrukerID.: ”BrukerID” Passord: ”Passord”

Smarttelefon, nettbrett eller pc kan benyttes. 

Når er du pålogget vil du frem til 26.10 kl. 10:00 ha mulighet til å registrere din deltakelse. På selve generalforsamlingsdagen kan du 
følge generalforsamlingen direkte, du kan stemme på alle saker for dine aksjer og du kan ta ordet ved å sende skriftlige meldinger. 

NYE AKSJONÆRER ETTER INNKALLING ER SENDT UT 

Aksjonærer som har ervervet aksjer i selskapet etter at innkalling er sendt ut kan kontakte genf@dnb.no for å få brukerID og 

passord. 

FORVALTERREGISTRERTE

Aksjer som er holdt på en nominee konto må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på 

generalforsamlingen. Aksjonærer eller deres forvaltere som gjør en slik omregistrering bes kontakte genf@dnb.no
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FÅR DU IKKE REGISTRERT PÅMELDING ELLER FULLMAKT ELEKTRONISK KAN DU BENYTTE DETTE SKJEMAET. 

Påmelding eller Fullmakt for ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA  

Undertegnede: ”Firma-/Etternavn, Fornavn ”                                                                                     BrukerID.: ”BrukerID” 

Gir (sett et kryss for ditt valg) 

 Påmelding for deltakelse med egne aksjer i den virtuelle generalforsamlingen.

 Fullmakt til styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger).  
Krysses det ikke av på sakene under blir fullmakten registrert som åpen. Ved å krysse av på sakene under gir du instruks. 

 Fullmakt til  ______________________________________________________    (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver) 
(NB: Fullmektig må sende e-post til genf@dnb.no for påloggingsdetaljer)

til å delta og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 28.10.2022 i Norway Royal Salmon ASA for mine/våre aksjer. 

Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, 
aksjene som fullmakten omfatter.  

Denne blanketten sendes til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 
Oslo. Blanketten må være mottatt senest 26.10.2022 kl. 10:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i 
henhold til firmaattest 
Blanketten må være datert og signert. 

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende: 

• Dersom det er krysset av for "For" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som 
styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan 
fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.  

• Dersom det er krysset av for "Mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som 
styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan 
fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene. 

• Dersom det er krysset av for "Avstår" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.  

• Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Er 
fullmakten gitt til styrets leder, anses imidlertid fullmakten å innebære en instruks om å stemme for styrets forslag i tråd med første kulepunkt 
ovenfor.  

• Ved valg er instruksen begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet.  

• Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står 
fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. valg av 
møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.   

• Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning, er dette et 
forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å 
kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksen.  

Agenda ekstraordinær generalforsamling 2022 For Mot Avstår 

Valg av møteleder og en representant til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder    

Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden   

Bortfall av frist for fusjon med SalMar ASA   

Sted Dato Aksjeeiers underskrift  
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