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Office translation. In case of discrepancies, the 

Norwegian original version shall prevail. 

 

 

ENDRING TIL PUNKT 5(X) I INNKALLINGEN TIL 

EKTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

ADJUSTMENT TO ITEM 5(X) IN THE NOTICE OF THE 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 

For at punkt (x) i vedtaket foreslått i punkt 5 i 

innkalling til ekstraordinær generalforsamling den 9. 

mars 2023 skal samsvare med definisjonene i 

Obligasjonsavtalen, foreslår styret at angjeldende 

punkt i forslaget endres til å lyde:  

In order for section (x) of the resolution proposed in 

item 5 on the agenda for the extraordinary general 

meeting to be held on 9 March 2023 shall be 

consistent with the definitions in the Bond 

Agreement, the board of directors propose that such 

section is amended to read: 

(x) Konverteringskursen per aksje skal være lik 100% 

av det aritmetiske gjennomsnittet av volumvektet 

gjennomsnittskurs for Selskapets aksjer de tre 

Relevante Dagene handelsdagene med lavest 

volumvektet gjennomsnittskurs i 

Prisingsperiodenperioden på 15 handelsdager før 

Selskapet mottar melding om konvertering, men 

ikke i noe tilfelle lavere enn aksjenes pålydende 

verdi  ("Konverteringskursen"). Med 

"Prisingsperioden" menes perioden på femten (15) 

påfølgende Relevante Dager (inkludert dag 1 og 15) 

som slutter på den siste Relevante Dagen før den 

dagen NT mottar melding om konvertering og, 

dersom Selskapet benytter sin tilbakekjøpsrett 

under Obligasjonsavtalen, femten (15) påfølgende 

Relevante Dager (inkludert dag 1 og 15) som ender 

på den siste Relevante Dagen før NTs mottak av 

Selskapets meddelelse om utøvelse av denne 

retten; og "Relevant Dag" betyr en handelsdag i 

Prisingsperioden der den Obligasjonseieren som 

melder om konvertering (inklusive nærstående) 

ikke har utført short-salg i Selskapets aksjer. 

(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 

Eligible Ddays with the lowest volume weighted 

average price during the Pricing Period15 

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"). The “Pricing Period” 

means the period of fifteen (15) consecutive 

Eligible Days (day 1 and 15 included) ending on 

the last Eligible Day prior to the date on which 

the Trustee receives the conversion notice, and 

in the case of the Company exercises its call 

option under the Bond Agreement, fifteen (15) 

consecutive Eligible Days (day 1 and 15 

included) ending on the last Eligible Day prior to 

the receipt by the Trustee of the notice of a call 

option; and “Eligible Day” means any trading 

day during a Pricing Period where the 

Bondholder delivering a conversion notice 

(including its affiliates) has not carried out any 

short selling transactions in respect of the 

Shares.  

 


