
 

 

Office translation. In case of discrepancies, the 
Norwegian original version shall prevail. 

INNKALLING TIL 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

TARGOVAX ASA 

(ORG.NR. 996 162 095) 

NOTICE OF 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 

OF 

TARGOVAX ASA 

(REG. NO. 996 162 095) 

Styret i Targovax ASA (org.nr. 996 162 095) 

("Selskapet") innkaller herved aksjonærene til 

ekstraordinær generalforsamling. 

The board of directors of Targovax ASA (reg. no. 996 

162 095 (the "Company") hereby calls for an 

extraordinary general meeting for the shareholders. 

Tid: 9. mars 2023 kl. 10:00. Time: 9 March 2023 at 10:00 (CET). 

Sted: Selskapets hovedkontor, med adresse 

Vollsveien 19, Lysaker, Norge. 

Place: The Company's headquarter at Vollsveien 19, 

Lysaker, Norway. 

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, Damian 

John Marron, eller av den styret har utpekt. 

Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende 

aksjeeiere og fullmakter.  

The general meeting will be opened by the chair of the 

board of directors, Damian John Marron, or the 

person appointed by the board of directors. The 

person opening the meeting will record attendance of 

present shareholders and proxies.  

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for 

generalforsamlingen: 

The board of directors of the Company proposes the 

following agenda for the general meeting: 

1 VALG AV MØTELEDER  1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE 

MEETING  

Styret foreslår at Hans Cappelen Arnesen velges som 

møteleder.  

The board of directors proposes that Hans Cappelen 

Arnesen is elected to chair the meeting.  

2 VALG AV EN PERSON TIL Å 
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN 

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE 
MINUTES 

Styret foreslår at en person som er til stede på 

generalforsamlingen velges til å medundertegne 

protokollen. 

The board of directors proposes that at person 

present at the general meeting is elected to co-sign 

the minutes. 



3 GODKJENNING AV INNKALLING OG 

DAGSORDEN 

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA 

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer 

følgende vedtak:  

The board of directors proposes that the general 

meeting passes the following resolution:  

Innkalling og dagsorden godkjennes. The notice and the agenda are approved. 

4 GODKJENNING AV INVESTERINGSAVTALE 4 APPROVAL OF INVESTMENT AGREEMENT 

For å sikre finansiering har Selskapet blitt enige med 

Atlas Special Opportunities ("Atlas") om å inngå en 

investeringsavtale ("Investeringsavtalen"), der 

Selskapet kan utstede konvertible obligasjoner 

pålydende inntil NOK 300 000 000 over tre år. 

Utstedelsen vil bestå av konvertible obligasjoner, hver 

pålydende NOK 2 500 000, som utstedes i flere 

transjer. Selskapet bestemmer om og når transjene 

skal utstedes.  

Selskapet har rett til tilbakebetaling eller tilbakekjøp 

av de konvertible obligasjonene til 110% av deres 

pålydende verdi, hvorpå obligasjonseierne kan velge 

å utøve sin konverteringsrett i henhold til vilkårene i 

Obligasjonslånavtalen (som definert nedenfor).   

Hver gang Atlas krever konvertering av obligasjoner, 

vil Selskapet sende ut børsmelding som informerer 

aksjonærene om antall konverterte obligasjoner og 

konverteringskursen for disse obligasjonene og 

antallet aksjer utstedt. 

Etter konvertering av obligasjoner har Atlas gått med 

på å ikke handle mer enn 25% av ukentlig aksjevolum.  

The Company has agreed to enter into an investment 

agreement with Atlas Special Opportunities (“Atlas”) 

to secure financing by the issuance of convertible 

bonds with a nominal value of up to NOK 300 million 

over three years (the "Investment Agreement"). The 

convertible bond issue will be structured in 

convertible bonds with a nominal value of NOK 

2,500,000, issued in several tranches. The Company 

decides if and when to call a tranche.  

The Company has the option to redeem or buy back 

any outstanding bond at 110% of its nominal value, 

upon which the bondholders may choose to exercise 

their conversion rights in accordance with the terms 

set out in the Bond Agreement (as defined below). 

Every time Atlas requests the conversion of bonds 

into shares, the Company will issue a stock exchange 

release informing all shareholders of the number of 

bonds and the conversion price of these bonds and 

the number of shares issued. 

After conversion, Atlas have agreed not to trade more 

than 25% of the weekly share volume.  

Styret foreslår på denne bakgrunn at 

generalforsamlingen fatter følgende vedtak om å 

godkjenne investeringsavtalen:  

On this background, the board of directors proposes 

that the general meeting passes the following 

resolution to approve the investment agreement: 

Investeringsavtalen inngått mellom Selskapet og Atlas 

Special Opportunities, LLC den 16. februar 2023 

godkjennes.  

The Investment Agreement entered into between the 

Company and Atlas Special Opportunities, LLC on 16 

February 2023 is approved. 



5 KONVERTIBELT OBLIGASJONSLÅN  5 CONVERTIBLE BOND ISSUE  

Som et ledd i gjennomføringen av Investeringsavtalen 

foreslår Styret at generalforsamlingen fatter følgende 

vedtak om å oppta konvertibelt lån:  

As part of the implementation of the Investment 

Agreement, the board of directors proposes that the 

general meeting passes the following resolution to 

raise a convertible loan: 

(i) Selskapet skal ta opp et konvertibelt lån ved 

utstedelse av konvertible obligasjoner med en 

samlet pålydende verdi på inntil NOK 

300 000 000 ("Obligasjonsutstedelsen", 

obligasjonene omtales som de "Konvertible 

Obligasjonene") i henhold til 

allmennaksjelovens kapittel 11, hvor eierne 

("Obligasjonseierne") av de Konvertible 

Obligasjonene har rett (men ikke plikt) til å  

kreve utstedt nye aksjer i Selskapet 

("Konverteringsrett"). Dersom 

Konverteringsretten benyttes skal 

innskuddsforpliktelsen for de nye aksjene 

gjøres opp ved motregning mot utestående 

under de Konvertible Obligasjonene som 

Konverteringsretten benyttes for, slik det 

følger av obligasjonslånavtalen for det 

konvertible lånet som skal inngås av Selskapet 

med Nordic Trustee AS, org.nr. 963 342 624, 

("NT") på vegne av Obligasjonseierne 

("Obligasjonsavtalen"). De Konvertible 

Obligasjonene skal være usikrede og rangere 

pari passus med selskapets øvrige ikke-

subordinerte gjeldsforpliktelser. De 

Konvertible Obligasjonene skal ikke være 

rentebærende.  

(i) The Company shall issue up to an aggregate 

nominal amount of NOK 300,000,000 

convertible bond issue (the "Convertible 
Bond Issue", and the bonds issued 

thereunder, the "Convertible Bonds") 

pursuant to chapter 11 of the Norwegian 

Public Limited Companies Act where the 

holders (the "Bondholders") of the 

Convertible Bonds have the right (but no 

obligation) to require that new shares are 

issued in the Company (the "Conversion 

Right"). If the Conversion Right is exercised, 

the subscription contribution for the new 

shares shall be settled by set-off  of any 

outstanding Convertible Bond the Conversion 

Right is exercised for, pursuant to the 

convertible bond agreement to be entered into 

between the Company and Nordic Trustee AS, 

reg. no. 963 342 624 (the "Trustee") on behalf 

of the Bondholders (the "Bond Agreement"). 

The Convertible Bonds shall be unsecured and 

rank pari passu in right and priority of 

payment to the company's other 

unsubordinated debt obligations. The 

Convertible Bonds shall not accrue interest.  

(ii) De Konvertible Obligasjonene skal forfalle til 

betaling 9. mars 2026 ("Forfallsdatoen"). De 

Konvertible Obligasjonene skal være 

avdragsfrie og de utestående Konvertible 

Obligasjonene konverteres på Forfallsdatoen, 

i den grad de Konvertible Obligasjonene ikke 

har blitt førtidig tilbakebetalt i henhold til 

vilkårene i Obligasjonsavtalen. 

(ii) The Convertible Bonds shall fall due for 

payment on 9 March 2026 (the "Maturity 

Date"). The Convertible Bonds shall be non-

amortising and the outstanding Convertible 

Bonds shall be convertible on the Maturity 

Date, to the extent the Convertible Bonds have 

not been redeemed prior to such time on the 

terms set out in the terms of the Bond 

Agreement. 



(iii) Det konvertible lånet består av inntil 120 

Konvertible Obligasjoner, hver pålydende 

NOK 2 500 000.  

(iii) The convertible loan consists of up to 120 

Convertible Bonds, each with a nominal value 

of NOK 2,500,000.  

(iv) Den samlede pålydende verdi av de 

Konvertible Obligasjonene er inntil NOK 

300,000,000. De Konvertible Obligasjonene 

tegnes til en kurs lik 92% av pålydende, slik at 

samlet innbetalt beløp til selskapet vil være 

inntil NOK 276.000.000. 

(iv) The total nominal value of the Convertible 

Bonds is up to NOK 300,000,000. The 

Convertible Bonds are subscribed for at a 

price equal to 92% of the nominal value, so 

that the total amount paid to the company 

will be up to NOK 276,000,000.  

(v) De Konvertible Obligasjonene skal utstedes i 

opptil 12 transjer, med en periode på 

minimum 3 måneder mellom hver, hvis ikke 

en kortere periode er avtalt mellom Selskapet 

og Obligasjonseierne.   

Første transje skal ha en pålydende verdi på 

NOK 37 500 000. Alle transjene skal, foruten 

samlet pålydende verdi på de utstedte 

Konvertible Obligasjonene, ha like vilkår i 

henhold til Obligasjonsavtalen. 

(vi) The Convertible Bonds will be issued in up to 

12 tranches, with a minimum period of 3 

months, or such shorter period as agreed 

from time to time between the Company and 

the Bondholders, between each tranche.  

The first tranche shall have a nominal value of 

NOK 37,500,000. All tranches shall be subject 

to identical terms in accordance with the Bond 

Agreement, save for the total nominal value of 

the issued Convertible Bonds. 

(vii) De Konvertible Obligasjonene skal tegnes av  

Atlas Special Opportunities, LLC ("Atlas"). 

Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning i henhold 

til allmennaksjeloven § 11-4 fravikes. 

(vii) The Convertible Bonds shall be subscribed for 

by Atlas Special Opportunities, LLC. ("Atlas").  

The shareholders' preferential right in 

accordance with section 11-4 of the 

Norwegian Public Limited Liability Companies 

Act are deviated from. 

(viii) De Konvertible Obligasjonene skal tegnes til 92 

% av pålydende verdi på egen 

tegningsblankett, innen fem dager etter at 

Selskapet har gitt Atlas beskjed om utstedelse 

av den relevante transjen, dog senest 9. mars 

2026. 

(viii) The Convertible Bonds shall be subscribed for 

at 92 % of the nominal value of each on a 

separate subscription form, no later than five 

days after the Company has notified Atlas 

about the issue of the relevant tranche, but no 

later than 9 March 2026. 

(ix) Beløpet som betales for de Konvertible 

Obligasjonene skal utbetales til en konto 

tilhørende Nordea Bank Abp, eller en annen 

kredittinstitusjon i kraft av deres rolle som 

betalingsagent og/eller oppgjørsagent og skal 

frigis til selskapets konto når NT har bekreftet 

at vilkårene for frigivelse av oppgjør for de 

Konvertible Obligasjonene i henhold til 

Obligasjonsavtalen er oppfylt. Lånet kan ikke 

benyttes av Selskapet før dette vedtaket er 

(ix) The settlement price for the Convertible Bonds 

shall be paid into the account of Nordea Bank 

Abp, or another credit institution acting as the 

settlement agent and/or paying agent, to be 

released to the company's account upon the 

Trustee's confirmation that the conditions 

precedent to settling the Convertible Bonds, as 

set out in the Bond Agreement, are met. The 

Company may not use the proceeds from the 

loan prior to the time of registration of this 



registrert i Foretaksregisteret, jf. 

allmennaksjeloven. 11-6 (3) jf. 10-13. 

resolution in the Norwegian Register of 

Business Enterprises, cf. the Norwegian Public 

Limited Liability Companies Act sections 11-6 

(3) and 10-13. 

(x) Konverteringskursen per aksje skal være lik 

100% av det aritmetiske gjennomsnittet av 

volumvektet gjennomsnittskurs for Selskapets 

aksjer de tre handelsdagene med lavest 

volumvektet gjennomsnittskurs i perioden på 

15 handelsdager før Selskapet mottar melding 

om konvertering, men ikke i noe tilfelle lavere 

enn aksjenes pålydende verdi  

("Konverteringskursen"). 

(x) The conversion price per share shall be equal 

to 100% of the arithmetic mean of the volume 

weighted average price of the Shares the three 

days with the lowest volume weighted average 

price during the 15 trading days before the 

Company has received the conversion notice, 

but in any event no less than the nominal 

amount of the Shares (the "Conversion 

Price"). 

(xi) Hver Obligasjonseier kan når som helst i 

perioden fra den relevante transjens 

utstedelsesdato til 10 handelsdager før 

Forfallsdatoen kreve hele eller deler av sitt 

lånebeløp konvertert til aksjer ved skriftlig 

melding til Selskapet. 

(xi) Each Bondholder may at any time in the 

period from the issue date of the relevant 

tranche to 10 business days before the 

Maturity Date demand all or part of their loan 

amount converted to shares by written notice 

to the Company. 

(xii) Retten til konvertering kan ikke skilles fra de 

Konvertible Obligasjonene.   

(xii) The conversion right cannot be separated 

from the Convertible Bonds. 

(xiii) Ved konvertering vil Obligasjonseier motta det 

antall aksjer som blir resultatet når man deler 

den pålydende verdien av den eller de 

Konvertible Obligasjonen som konverteres 

med Konverteringskursen. Hvis beløpet som 

konverteres ikke lar seg fullt ut dividere på 

konverteringskursen, skal antallet aksjer som 

skal utstedes rundes ned til nærmeste hele 

aksje. 

(xiii) Upon conversion, the Bondholder will receive 

the number of shares resulting from dividing 

the nominal amount of the Convertible 

Bond(s) being converted with the Conversion 

Price. If the amount is not wholly dividable 

with the conversion price, the number of 

shares to be issues shall be rounded down to 

the nearest whole share.  

(xiv) Ved utøvelse av retten til å kreve utstedt aksjer 

vil Selskapets aksjekapital bli forhøyet uten 

ytterligere beslutning av generalforsamlingen. 

Selskapet skal om mulig sørge for at 

kapitalforhøyelsen blir registrert i 

Foretaksregisteret innen 3 forretningsdager 

etter mottak av melding om konvertering. 

(xiv) In issuing shares following exercise of the 

conversion right by a Bondholder, the 

Company's share capital will be increased 

without further resolution by the general 

meeting. The Company shall, to the extent 

possible, ensure that the capital increase is 

registered with the Register of Business 

Enterprises within 3 business days after 

receipt of notification of conversion. 



(xv) De nærmere betingelser for lånet skal være 

overensstemmende med den vedlagte 

Obligasjonsavtalen, som skal inngås av 

Selskapet og NT på vegne av 

Obligasjonseierne, og som er å anse som 

godkjent av generalforsamlingen ved dette 

vedtaket.  

(xv) The detailed conditions for the Convertible 

Bonds shall be in accordance with the 

attached Bond Agreement to be entered into 

between the Company and the Trustee on 

behalf of the Bondholders, which is to be 

regarded as approved by the general meeting 

in this resolution. 

(xvi) Obligasjonseierne skal ikke ha rettigheter ved 

kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, opptak 

av nye konvertible lån, utstedelse av 

tegningsretter, oppløsning, fusjon, fisjon eller 

omdanning. 

(xvi) The Bondholders shall not have any rights in 

the event of a share capital increase, share 

capital reduction, raise of new convertible 

loans, issue of subscription rights, liquidation, 

merger, demerger or conversion. 

(xvii) Aksjer som utstedes ved en eventuell 

konvertering gir rett til utbytte fra og med 

tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i 

Foretaksregisteret.  

(xvii) Shares that are issued upon a possible 

conversion will carry right to dividend from 

the time the share capital increase is 

registered with the Norwegian Register of 

Business Enterprises. 

* * * * * * 

Utover hva som fremgår av Selskapets børsmeldinger 

og kvartalsrapporter for 2022 har det ikke inntruffet 

hendelser etter siste balansedato som er av vesentlig 

betydning for Selskapet, jf. allmennaksjeloven § 11-3 

jf. § 10-3. Selskapets årsrapport for 2021 er tilgjengelig 

på Selskapets hjemmeside. 

Other than what has been disclosed in stock exchange 

announcements or presented in the Company's 

quarterly reports for 2022, there have not been any 

events of significant importance for the Company 

following the last balance sheet date, cf. the 

Norwegian Public Limited Liability Companies Act 

section 11-3 cf. section 10-3. The Company's annual 

report for 2021 is available on the Company's website. 

I henhold til Selskapets vedtekter § 8 har styret 

bestemt at de aksjeeiere som ønsker å delta på 

generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), 

må melde fra om dette til Selskapet ved å sende det 

vedlagte påmeldingsskjemaet (som også er gjort 

tilgjengelig på Selskapets hjemmeside 

www.targovax.com), til Selskapet per e-post til 

contact@targovax.com eller nis@nordea.com eller til 

følgende postadresse: Targovax ASA, Vollsveien 19, 

1366 Lysaker. Påmeldingen må være mottatt 

senest den 8. mars 2023 kl. 16.00. Aksjeeiere som 

ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som 

oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang på 

generalforsamlingen og vil da heller ikke kunne 

stemme for sine aksjer. Generalforsamlingen plikter å 

overholde de til enhver tid gjeldende retningslinjer 

Pursuant to section 8 of the Company's articles of 

association, the Board of Directors has decided that 

the shareholders wishing to attend the general 

meeting (in person or by proxy) must give notice to 

the Company of their attendance by sending the 

enclosed registration form (which also is available at 

the Company's website www.targovax.com) to the 

Company per e-mail to contact@targovax.com or 

nis@nordea.com or to the following postal address: 

Targovax ASA, Vollsveien 19, 1366 Lysaker, Norway. 

The registration form must have been received no 

later than on 8 March 2023 at 16:00 hours (CET). 
Shareholders who do not provide the Company with 

such registration form, or do not meet the deadline 

stated above, may be denied entrance to the general 

meeting and will not be able to vote for their shares. 



fastsatt av norske myndigheter. Personer som er i 

isolasjon kan ikke under noen omstendigheter delta 

på generalforsamlingen ved fysisk oppmøte. Norske 

myndigheter kan også fastsette retningslinjer som 

begrenser det tillatte antall fysisk tilstedeværende 

personer på generalforsamlingen, eller at 

generalforsamlingen må utsettes på kort varsel. 

The general meeting must in any case comply with the 

at all times applicable framework determined by the 

Norwegian government. Persons who are in isolation 

may not under any circumstance attend the meeting 

in person. The government may also adopt provisions 

which entail that only a limited number of people may 

be allowed to attend the general meeting in person or 

that the general meeting must be postponed on short 

notice. 

Aksjeeiere vil gis anledning til å ringe inn og lytte til 

generalforsamlingen. Innringningsdetaljer vil bli gjort 

tilgjengelig på Selskapets hjemmesider i forkant av 

generalforsamlingen. Merk at aksjeeiere ikke vil ha 

adgang til å utøve sine aksjeeierrettigheter, herunder 

stemmegivning eller til å stille spørsmål, gjennom 

telefonkonferansen.  

Shareholders may dial-in and listen to the general 

meeting. Call-in details will be made available on the 

Company's website in due time in advance of the 

general meeting. Please note that shareholders will 

not be able to exercise their shareholder rights, 

including casting votes or to ask questions, through 

the telephone conference. 

Aksjeeiere som ikke selv møter fysisk på 

generalforsamlingen, kan møte ved fullmektig eller 

foreta elektronisk forhåndsstemming gjennom VPS 

Investortjenester. Skjema for tildeling av fullmakt, 

med nærmere instruksjoner for bruk av 

fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen 

(som også er også gjort tilgjengelig på Selskapets 

hjemmeside www.targovax.com). Fullmakt kan om 

ønskelig gis til Selskapets styreleder, Damian Marron, 

eller den han bemyndiger. Utfylte 
fullmaktsskjemaer bes sendt til Selskapet per e-

post eller post slik at de er mottatt av Selskapet 

innen den 8. mars 2023 kl. 16.00 eller leveres på 
generalforsamlingen.  

Shareholders that will not attend the general meeting 

in person may be represented by proxy or cast their 

votes electronically in advance through VPS Investor 

Services. The proxy form, including detailed 

instructions on how to use the form, is enclosed to 

this notice (which is also available at the Company's 

website www.targovax.com). If desirable, proxy may 

be given to the chair of the Board of Directors, Damian 

Marron, or a person appointed by him. Completed 

proxy forms are requested sent by e-mail or mail 
so that they are received by the Company within 8 

March 2023 at 16:00 hours (CET) or submitted at 

the general meeting. 

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. 

allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren 

ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må aksjene før 

generalforsamlingen registreres på en separat VPS-

konto i den reelle aksjeeierens navn. 

If shares are registered by a nominee in the VPS 

register, cf. section 4-10 of the Norwegian Public 

Limited Companies Act, and the beneficial 

shareholder wishes to vote for his/her shares, then 

the shares must be re-registered in a separate VPS 

account in his/her own name prior to the general 

meeting. 

Targovax ASA er et allmennaksjeselskap underlagt 

allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for 

denne innkallingen utstedt 188 473 783 aksjer, og 

hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig 

like rettigheter. 

Targovax ASA is a public limited company subject to 

the rules of the Norwegian Public Limited Companies 

Act. As of the date of this notice, the Company has 

issued 188,473,783 shares, each of which represents 



one vote. The shares have equal rights also in all other 

respects. 

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til 

beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at 

styremedlemmer og daglig leder på 

generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger 

om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) 

godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) 

saker som er forelagt generalforsamlingen til 

avgjørelse, og (iii) Selskapets økonomiske stilling, 

herunder virksomheten i andre selskaper som 

Selskapet deltar i, og andre saker som 

generalforsamlingen skal behandle, med mindre de 

opplysninger som kreves ikke kan gis uten 

uforholdsmessig skade for Selskapet. 

A shareholder may make proposals for resolutions 

with respect to matters on the agenda and may 

require that members of the Board of Directors and 

the chief executive officer at the general meeting 

provide available information about matters which 

may affect the assessment of (i) the approval of the 

annual accounts and the Board of Directors’ report, (ii) 

matters that are presented to the shareholders for 

decision and (iii) the Company's financial situation, 

including operations in other companies the 

Company participates in, and other matters to be 

discussed at the general meeting, unless the 

requested information cannot be disclosed without 

causing disproportionate damage to the Company. 

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder 

saker som skal behandles i generalforsamlingen, 

herunder de dokumenter det er henvist til i denne 

innkallingen, samt Selskapets vedtekter og avskrift av 

seneste årsregnskap, årsberetning og 

revisjonsberetning, er tilgjengelige på Selskapets 

hjemmeside www.targovax.com. Aksjeeiere kan 

kontakte Selskapet per e-post, post eller telefon for å 

få tilsendt de aktuelle dokumentene. E-post: 

contact@targovax.com; adresse: Targovax ASA, 

Vollsveien 19, 1366 Lysaker, eller telefon: +47 21 39 88 

10. 

This notice, other documents regarding matters to be 

discussed at the general meeting, including the 

documents to which this notice refers, as well as the 

Company's articles of association and copies of the 

latest annual accounts, annual statement and auditor 

statement, are available at the Company's website 

www.targovax.com. Shareholders may contact the 

Company by e-mail, mail or telephone in order to 

request the documents in question on paper. E-mail: 

contact@targovax.com; address: Targovax ASA, 

Vollsveien 19, 1366 Lysaker, Norway, or telephone: 

+47 21 39 88 10. 

* * * * * * 

16. februar 2023 16 February 2023 

Med vennlig hilsen, 

for styret i Targovax ASA 

Yours sincerely, 

for the board of directors of Targovax ASA 

 

Damian John Marron 

Styrets leder / Chair of the Board of Directors 

_____________________________ 
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Vedlegg 1 / Appendix 1 

PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ NORSK /  
REGISTRATION AND PROXY FORM TO THE ANNUAL GENERAL MEETING IN NORWEGIAN 

* * * 

TARGOVAX ASA 

PÅMELDINGSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 9. MARS 2023 

Aksjeeiere som ønsker å møte på den ordinære generalforsamlingen i Targovax ASA den 9. mars 2023 enten selv eller ved 

fullmektig, bes om å fylle ut og sende denne melding om deltakelse til: contact@targovax.com eller nis@nordea.com eller 
til Targovax ASA, Vollsveien 19, 1366 Lysaker. 

Meldingen bes sendt slik at den er kommet frem senest 8. mars 2023 kl. 16.00. 

Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen i Targovax ASA den 9. mars 2023. Undertegnede må være 

myndig. Dersom aksjeeieren ikke er en person, men et selskap eller en annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av 

firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges. Dessuten vil undertegnede på den ordinære generalforsamlingen 

representere nedennevnte aksjeeier(e) i henhold til vedlagte/separat innsendt(e) fullmakt(er):   

 
Aksjeeierens navn: Aksjer (antall): 

_____________________________________________________ ____________________________________________________ 
  
_____________________________________________________ ____________________________________________________ 
  
_____________________________________________________ ____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Aksjeeierens navn og adresse: ________________________________________________________________  

(vennligst benytt blokkbokstaver) 

 
 
 
 

___________ __________ _____________________________ 
dato sted aksjeeierens underskrift 

 
 
 



 

TARGOVAX ASA 

FULLMAKTSSKJEMA TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 9. MARS 2023 

Aksjeeiere som har sendt skjemaet "PÅMELDINGSSKEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 9. MARS 2023" (se forrige side), og som ønsker å være 

representert ved fullmektig på den ordinære generalforsamlingen i Targovax ASA den 9. mars 2023, bes om å fylle ut denne fullmakten og sende den til: 

contact@targovax.com eller nis@nordea.com eller til Targovax ASA, Vollsveien 19, 1366 Lysaker eller sørge for at fullmektigen medbringer fullmakten på 

generalforsamlingen.  

Dersom fullmakten ikke medbringes på generalforsamlingen bes den sendes slik at den er kommet frem til Selskapet senest den 8. mars 2023 kl. 16.00. 

Undertegnede gir herved (sett kryss): 

 Selskapets styreleder, Damian Marron, eller den han bemyndiger, eller  
  
  ____________________________________ 

 Navn på fullmektig (vennligst benytt blokkbokstaver) 
fullmakt til å møte og representere meg/oss på den ordinære generalforsamlingen i Targovax ASA den 9. mars 2023. Dersom det er sendt inn 
fullmakt uten avkryssing ovenfor eller uten navngiving av fullmektigen, anses fullmakten gitt til Selskapets styreleder, Damian Marron, eller den han 
bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor.  
Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i 
innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, til erstatning for, eller som endring 
i forslagene i innkallingen.  

 Sak For Mot Avstår 
Fullmektig 

avgjør 
1 VALG AV MØTELEDER     

2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN      

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN     

4 GODKJENNING AV INVESTERINGSAVTALE     

5 VEDTAK OM OPPTAK AV KONBERTIBELT OBLIGASJONSLÅN 
    

Aksjeeiernes navn og adresse: _________________________________________________________________________  

  

  
Dersom aksjeeieren er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.

___________ __________ _____________________________ 
dato sted aksjeeierens underskrift 



 

PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ ENGELSK / REGISTRATION 
AND PROXY FORM TO THE ANNUAL GENERAL MEETING IN ENGLISH 

* * * 

REGISTRATION FORM TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ON 9 MARCH 2023 

Shareholders who wish to attend the annual general meeting of Targovax ASA to be held on 9 March 2023 in person or by 

a proxy are requested to complete and return this notice of attendance to:  

contact@targovax.com or nis@nordea.com or to Targovax ASA, Vollsveien 19, 1366 Lysaker, Norway. 

The form should be received by us no later than on 8 March 2023 at 16:00 hours (CET).  

The undersigned wishes to attend the annual general meeting of Targovax ASA on 9 March 2023. The registration form 

must be signed by a person of legal age. If the shareholder is a legal entity, please attach the shareholder's certificate of 

registration and power of attorney, if applicable. Furthermore, the undersigned shareholder is authorised to attend and 

vote at the annual general meeting on behalf of the below listed shareholder(s) in accordance with the enclosed/separately 

returned power(s) of attorney/proxy form(s): 

 
 
Name of shareholder: Shares (number): 

_____________________________________________________ ____________________________________________________ 

  

_____________________________________________________ ____________________________________________________ 

  

_____________________________________________________ ____________________________________________________ 

 
 
 
 
The shareholder's name and address: __________________________________________________________ 
(please use capital letters) 
 
 
 
 

___________ __________ ____________________________ 
Date Place shareholder's signature 
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TARGOVAX ASA  

PROXY FORM TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ON 9 MARCH 2023 
Shareholder who has sent the form "REGISTRATION FORM TO THE ANNUAL GENERAL MEETING ON 9 MARCH 2023 (see the previous page), and 
who wish to authorise another person to act on his or her behalf at the annual general meeting on 9 March 2023, must complete this proxy form 
and return it to: contact@targovax.com or nis@nordea.com or to Targovax ASA, Vollsveien 19, 1366 Lysaker or arrange for the attorney to 
bring this proxy form at the general meeting. If the proxy form is not submitted at the general meeting, it should be received by the Company 
no later than on 8 March 2023 at 16:00 hours (CET). 

The undersigned hereby grants (please tick): 

  The chair of the Board of Directors, Damian Marron, or the person he appoints, or  

 
____________________________________ 

 Name of attorney (please use capital letters) 

a power of attorney to attend and vote for my/our shares at the annual general meeting of Targovax ASA to be held on 9 March 2023. 
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 chair 
of the Board of Directors, Damian Marron, or the person he appoints. The votes shall be cast in accordance with the instructions 
below.  
Please note that if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" 
of the proposals in the notice, provided, however, that the proxy holder determines the voting to the extent proposals are put 
forward in addition to, instead of, or as adjustments to the proposals in the notice.  
 Item 

In 
favour Against Abstain 

At the 
attorney's 
discretion 

1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING     

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES      

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA      

4 APPROVAL OF INVESTMENT AGREEMENT     

5 APPROVAL OF CONVERTIBLE BOND ISSUE 
    

The shareholder's name and address: _______________________________________________________________________________________ 

(please use capital letters) 

___________ __________ _____________________________ 
Date Place shareholder's signature 

If the shareholder is a legal entity, please attach documentation in the form of certificate of registration, or separate power of attorney, if 

applicable, to this power of attorney. 
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Vedlegg 2 / Appendix 2 
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