Annual General Meeting of Aker Solutions ASA April 21, 2020
Proposed resolutions for the general meeting
Item 1

Opening of the annual general meeting by the chairman

This is a no voting item. The general meeting will be opened by the chairman of the board of directors, Øyvind
Eriksen.

Item 2

Approval of summons and agenda

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
“The general meeting approves the summons and agenda.”

Item 3

Appointment of a person to co-sign the minutes of meeting together with the chairman

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
“The general meeting appoints Frode Strømø to co-sign the minutes together with the chairman.”

Item 4

Information about the business

This is a no voting item. The chief financial officer, Ole Martin Grimsrud, will give a presentation of the
company’s business activities and present key FY2019 accounting figures for both Aker Solutions ASA and
the group.

Item 5

Approval of the 2019 annual accounts of Aker Solutions ASA, the group’s consolidated
accounts and the board of directors’ report

The annual report, which consists of the annual accounts, the board of directors’ report and the auditor’s report
for 2019 is available on the company’s website.
The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
“The general meeting approves the annual accounts for 2019 for Aker Solutions ASA, the group’s consolidated
accounts and the board of directors’ report, including the proposal from the board of directors to not distribute
any dividend for 2019.”

Item 6

Consideration of the board of directors’ report on corporate governance

This is a no voting item. The chairman will present the corporate governance report of the board of directors.
The Corporate Governance Report for 2019 is available on the company’s website.
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Item 7

Vote on the advisory guidelines for remuneration of executive management

In accordance with section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of
directors has prepared a statement on the determination of salary and other remuneration to the executive
management of the company. The statement is titled Statement on Remuneration of Executive Management
and available on the company’s website.
The statement contains guidelines for remuneration of executive management. The general meeting’s vote on
the guidelines is generally of an advisory nature to the board of directors. However, the general meeting’s vote
is binding for the board for the part of the guidelines concerning remuneration in the form of shares,
subscription rights, options, and other forms of remuneration linked to shares or the development of the share
price of the company or of other companies within the group, cf. the Public Limited Liability Companies Act
section 5-6, subsection 3, third sentence, cf. section 6-16a, subsection 2, fourth sentence.
The advisory guidelines are included in section 2 of the board’s statement and the binding guidelines in section
3, and they are subject to separate voting at the general meeting. The advisory vote is under item no 7 on the
agenda, and the binding vote under item 8.
The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution under item 7 on the
agenda (advisory guidelines):
“The general meeting endorses the guidelines which are to be advisory to the board of directors, cf the Public
Limited Liability Companies Act section 6-16a.”

Item 8

Vote on the binding guidelines concerning remuneration related to shares or the
company’s share price

Reference is made to item 7 on the agenda. A separate vote shall be held for the advisory and binding sections
of the guidelines.
The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution for item 8 on the
agenda (binding guidelines):
“The general meeting approves the guidelines which are to be binding to the board of directors, cf the Public
Limited Liability Companies Act section 6-16a.”

Item 9

Approval of remuneration to the members of the board of directors and the audit
committee

The recommendation of the nomination committee is available on the company’s website.
It is proposed that the general meeting passes the following resolution:
“In accordance with the proposal from the nomination committee, the remuneration rates for the period from
the 2019 annual general meeting until the 2020 annual general meeting are set as follows:
■

NOK 620,000 to the chairperson of the board

■

NOK 360,000 to each of the other directors

■

NOK 215,000 in addition to the chairperson of the audit committee

■

NOK 125,000 in addition to each of the other members of the audit committee
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■

Item 10

NOK 12,500 as an additional fixed fee to any director residing outside of the Nordic region, with a
significant travel burden, per each board meeting with physical attendance”

Approval of remuneration to the members of the nomination committee

The recommendation of the nomination committee is available on the company’s website.
It is proposed that the general meeting passes the following resolution:
“In accordance with the proposal from the nomination committee, the remuneration rates for the period from
the 2019 annual general meeting until the 2020 annual general meeting are set as follows: NOK 36,000 for
each member of the nomination committee.”

Item 11

Election of members to the board of directors

The recommendation of the nomination committee is available on the company’s website.
It is proposed that the general meeting passes the following resolution:
“In accordance with the proposal from the nomination committee, Øyvind Eriksen (chairman), Koosum Kalyan,
Kristian Røkke, Birgit Aagaard-Svendsen and Henrik O. Madsen are re-elected as (shareholder appointed)
directors to the board for an election period of two years, and Kjell Inge Røkke is re-elected as (shareholder
appointed) deputy director for a period of two years.
Following this, the board of directors comprise of these shareholders elected directors: Øyvind Eriksen
(chairman), Koosum Kalyan (member), Kristian Røkke (member), Birgit Aagaard-Svendsen (member), Henrik
O. Madsen (member) and Kjell Inge Røkke (deputy director).”

Item 12

Election of members to the nomination committee

The recommendation of the nomination committee is available on the company’s website.
It is proposed that the general meeting passes the following resolution:
“In accordance with the proposal from the nomination committee, Leif-Arne Langøy is re-elected as member
and chairman of the nomination committee for a term of two years. Ingebret G. Hisdal and Ove A. Taklo are
elected as members of the nomination committee for a term of two years and they replace Gerhard Heiberg
and Arild Frick.
Following this, the nomination committee will then comprise of the following members: Leif-Arne Langøy
(chairman), Ingebret G. Hisdal (member - new), Ove A. Taklo (member - new) and Georg Rabl (member).”

Item 13

Approval of remuneration to the auditor for 2019

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
“The general meeting approves the auditor’s fee of NOK 5.9 million for the audit of Aker Solutions ASA for
2019.”
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Item 14

Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection
with acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions

The board of directors proposes that the general meeting grants the board of directors power of attorney to
acquire own shares in the company. The power of attorney may only be used for the purpose of utilising the
company’s shares as transaction currency in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other
transactions.
The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
(a)

“The board is authorized to acquire own shares in the company up to an aggregate nominal value of
NOK 29,380,794. The power of attorney also provides for agreements regarding pledges over its own
shares.

(b)

The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 300 and NOK 1, respectively. The
power of attorney may only be used for the purpose of utilising the company’s shares as transaction
currency in acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions. The board is otherwise free to
decide the method of acquisition and disposal of the company’s shares. The power of attorney can
also be used in situations referred to in section 6-17 of the Securities Trading Act.

(c)

The power of attorney shall be exercised in accordance with the provisions of the Public Limited
Liability Companies Act and is valid until the annual general meeting in 2021, though at the latest until
June 30, 2021.”

The general meeting will vote over three authorisations for the board of directors to purchase treasury shares,
cf. items 14, 15 and 16 on the agenda. Each of the three authorisations is structured to allow for purchasing
of treasury shares up to a maximum of 10% of the total share capital. Under the Norwegian Public Limited
Liability Companies Act, a company is not entitled to purchase treasury shares (own shares) to reach a total
holding of treasury shares – including any existing treasury shares held – in excess of 10% of the share capital.
For clarity, this means the three authorisations cannot be utilised combined to purchase treasury shares for
up to 30% of the share capital. The three authorisations may not be exercised, separately or in combination,
to reach a total holding of treasury shares at any given time in excess of 10% of the share capital, including
existing treasury shares held by the company prior to the acquisition(s).

Item 15

Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with the
share program for employees

The board of directors proposes that the general meeting grant the board of directors power of attorney to
acquire own shares in the company. The power of attorney may only be used for the purpose of sale and/or
transfer to employees in the company as part of the company’s share- and incentive program as approved by
the board of directors.
The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
(a)

“The board is authorized to acquire own shares in the company up to an aggregate nominal value of
NOK 29,380,794. The power of attorney also provides for agreements regarding pledges over its own
shares.

(b)

The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 300 and NOK 1, respectively. The
power of attorney may only be used for the purpose of sale and/or transfer to employees in the
company as part of the company’s share- and incentive program as approved by the board of directors.
The board is otherwise free to decide the method of acquisition and disposal of the company’s shares.
The power of attorney can also be used in situations referred to in section 6-17 of the Securities Trading
Act.
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(c)

The power of attorney shall be exercised in accordance with the provisions of the Public Limited
Liability Companies Act and is valid until the annual general meeting in 2021, though at the latest until
June 30, 2021.”

The general meeting will vote over three authorisations for the board of directors to purchase treasury shares,
cf. items 14, 15 and 16 on the agenda. Each of the three authorisations is structured to allow for purchasing
of treasury shares up to a maximum of 10% of the total share capital. Under the Norwegian Public Limited
Liability Companies Act, a company is not entitled to purchase treasury shares (own shares) to reach a total
holding of treasury shares – including any existing treasury shares held – in excess of 10% of the share capital.
For clarity, this means the three authorisations cannot be utilised combined to purchase treasury shares for
up to 30% of the share capital. The three authorisations may not be exercised, separately or in combination,
to reach a total holding of treasury shares at any given time in excess of 10% of the share capital, including
existing treasury shares held by the company prior to the acquisition(s).

Item 16

Authorization to the board of directors to purchase treasury shares for the purpose of
investment or subsequent sale or deletion of shares

The board of directors proposes that the general meeting grant the board of directors power of attorney to
acquire own shares in the company. The power of attorney may only be used for the purpose of investment or
for subsequent sale or deletion of such shares.
The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
(a)

“The board is authorized to acquire own shares in the company up to an aggregate nominal value of
NOK 29,380,794. The power of attorney also provides for agreements regarding pledges over its own
shares.

(b)

The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 300 and NOK 1, respectively. The
power of attorney may only be used for the purpose of investment or for subsequent sale or deletion
of such shares. The board is free to decide the method of acquisition and disposal of the company’s
shares. The power of attorney can also be used in situations referred to in section 6-17 of the Securities
Trading Act.

(c)

The power of attorney shall be exercised in accordance with the provisions of the Public Limited
Liability Companies Act and is valid until the annual general meeting in 2021, though at the latest until
June 30, 2021.”

The general meeting will vote over three authorisations for the board of directors to purchase treasury shares,
cf. items 14, 15 and 16 on the agenda. Each of the three authorisations is structured to allow for purchasing
of treasury shares up to a maximum of 10% of the total share capital. Under the Norwegian Public Limited
Liability Companies Act, a company is not entitled to purchase treasury shares (own shares) to reach a total
holding of treasury shares – including any existing treasury shares held – in excess of 10% of the share capital.
For clarity, this means the three authorisations cannot be utilised combined to purchase treasury shares for
up to 30% of the share capital. The three authorisations may not be exercised, separately or in combination,
to reach a total holding of treasury shares at any given time in excess of 10% of the share capital, including
existing treasury shares held by the company prior to the acquisition(s).
***
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Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA 21. april 2020
Forslag til generalforsamlingens beslutninger
Sak 1

Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Denne saken stemmes ikke over. Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Øyvind Eriksen.

Sak 2

Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
”Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.”

Sak 3

Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
”Generalforsamlingen velger Frode Strømø til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.”

Sak 4

Orientering om virksomheten

Denne saken stemmes ikke over. Finansdirektør, Ole Martin Grimsrud vil gi en redegjørelse for virksomheten
i konsernet og gjennomgå hovedtallene i årsregnskapet for 2019, både for Aker Solutions ASA og konsernet.

Sak 5

Godkjennelse av årsregnskapet for 2019 for Aker Solutions ASA og konsernet, samt
styrets årsberetning

Årsrapport som inneholder årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2019, er tilgjengelig på
selskapets internettside.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
”Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2019 for Aker Solutions ASA og konsernet, samt
årsberetningen, herunder styrets forslag om at det ikke utdeles utbytte for 2019.”

Sak 6

Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring

Denne saken stemmes ikke over. Møtelederen vil redegjøre for styrets redegjørelse for foretaksstyring.
Redegjørelsen for foretaksstyring for 2019 er tilgjengelig på selskapets internettside.

© 2020 Aker Solutions

Page 1 of 5

Sak 7

Avstemning om veiledende retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen

I overensstemmelse med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn
og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i selskapet. Erklæringen heter «Statement on
Remuneration of Executive Management» og er tilgjengelig på selskapets internettside.
Erklæringen inneholder retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen. Utfallet av generalforsamlingens avstemning
vedrørende retningslinjene er i utgangspunktet veiledende for styret. Imidlertid er utfallet av
generalforsamlingens avstemning bindende for styret for den del av retningslinjene som knytter seg til
godtgjørelse i form av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse knyttet til aksjer eller
utviklingen av aksjekursen i selskapet eller andre selskaper i konsernet, jf allmennaksjeloven § 5-6 (3), tredje
setning, jf § 6-16a (2), fjerde setning.
De veiledende retningslinjene er inntatt i punkt 2 i styrets erklæring og de bindende retningslinjene i punkt 3,
og de skal stemmes over separat på generalforsamlingen. Den veiledende avstemningen er i sak 7, mens den
bindende er i sak 8.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak for sak 7 på agendaen (veiledende retningslinjer):
”Generalforsamlingen gir sin tilslutning til den delen av retningslinjene som skal være veiledende for styret, jf
allmennaksjeloven § 6-16a.”

Sak 8

Avstemning om bindende retningslinjer for godtgjørelse knyttet til aksjer eller selskapets
aksjekurs

Det vises til sak 7 på agendaen. Det skal avholdes separat avstemning over den veiledende og den bindende
delen av retningslinjene.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak for sak 8 på agendaen:
”Generalforsamlingen godkjenner den delen av retningslinjene som skal være bindende for styret, jf
allmennaksjeloven § 6-16a.”

Sak 9

Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonsutvalget

Valgkomitéens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettside.
Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
”I samsvar med valgkomitéens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra den ordinære
generalforsamlingen i 2019 til den ordinære generalforsamlingen i 2020 som følger:
■

NOK 620 000 til styrets leder

■

NOK 360 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene

■

NOK 215 000 i tillegg til leder av revisjonsutvalget

■

NOK 125 000 i tillegg til hvert av de øvrige medlemmene av revisjonsutvalget

■

NOK 12 500 per styremøte med fysisk deltakelse som tilleggshonorar til styremedlemmer med en
betydelig reisebyrde bosatt utenfor Norden”
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Sak 10

Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomitéen

Valgkomitéens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettside.
Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
”I samsvar med valgkomitéens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling i
2019 til den ordinære generalforsamlingen i 2020 som følger: NOK 36 000 til hvert av medlemmene i
valgkomitéen.”

Sak 11

Valg av medlemmer til styret

Valgkomitéens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettside.
Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
”I samsvar med valgkomitéens forslag gjenvelges Øyvind Eriksen (styreleder), Koosum Kalyan, Kristian
Røkke, Birgit Aagaard-Svendsen og Henrik O. Madsen som (aksjonærvalgte) styremedlemmer for en periode
på to år og Kjell Inge Røkke gjenvelges som (aksjonærvalgt) varamedlem for en periode på to år.
Styret består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer: Øyvind Eriksen (styreleder), Koosum Kalyan
(medlem), Kristian Røkke (medlem), Birgit Aagaard-Svendsen (medlem) og Henrik O. Madsen (medlem), samt
Kjell Inge Røkke (varamedlem).”

Sak 12

Valg av medlemmer til valgkomitéen

Valgkomitéens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettside.
Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
”I samsvar med valgkomitéens forslag gjenvelges Leif-Arne Langøy som medlem og leder av valgkomitéen
for en periode på to år. Ingebret G. Hisdal og Ove A.Taklo velges som nye medlemmer av valgkomitéen for
en periode på to år, og erstatter Gerhard Heiberg og Arild Frick som trer ut av komitéen.
Valgkomitéen består etter dette av følgende medlemmer: Leif-Arne Langøy (leder), Ingebret G. Hisdal
(medlem - ny), Ove A. Taklo (medlem - ny) og Georg Rabl (medlem).”

Sak 13

Godkjennelse av revisors honorar for 2019

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
”Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på NOK 5,9 millioner for revisjon av Aker Solutions ASA
for 2019.”

Sak 14

Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer til bruk i forbindelse med oppkjøp,
fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer. Fullmakten
kan bare anvendes for å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner
eller andre transaksjoner.
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Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
a)

”Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på
NOK 29 380 794. Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.

b)

Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 300 og NOK 1.
Fullmakten kan bare anvendes for å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med
oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på
hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i
situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.

c)

Fullmakten skal anvendes i samsvar med reglene i allmennaksjeloven og er gyldig frem til den
ordinære generalforsamlingen i 2021, dog senest 30. juni 2021.”

Generalforsamlingen skal stemme over tre styrefullmakter for kjøp av selskapets egne aksjer, jf agendasakene
14, 15 og 16. Hver av fullmaktene er strukturert slik at de tillater kjøp av egne aksjer for inntil 10 prosent av
aksjekapitalen. I henhold til allmennaksjeloven, er det ikke tillatt for et selskap å kjøpe egne aksjer slik at total
beholdning av egne aksjer – inkludert eventuelle egne aksjer som eies forut for kjøpet – overstiger 10 prosent
av aksjekapitalen. For ordens skyld, dette betyr at de tre fullmaktene ikke ved samlet utnyttelse kan brukes til
å kjøpe egne aksjer for inntil 30 prosent av aksjekapitalen. De tre styrefullmaktene kan verken hver for seg
eller samlet utøves slik at selskapets beholdning av egne aksjer på noe tidspunkt overstiger 10 prosent av
aksjekapitalen, inkludert eventuelt eksisterende innehav av egne aksjer forut for transaksjonen(e).

Sak 15

Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets
aksjeprogram for ansatte

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer. Fullmakten
kan bare anvendes for å selge og/eller overføre aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksjeog incentivprogram, som vedtatt av styret.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
a)

”Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på
NOK 29 380 794. Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.

b)

Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 300 og NOK 1.
Fullmakten kan bare anvendes for å selge og/eller overføre aksjer til ansatte i selskapet som en del
av selskapets aksje- og incentivprogram, som vedtatt av styret. Styret står for øvrig fritt med hensyn
til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i
situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.

c)

Fullmakten skal anvendes i samsvar med reglene i allmennaksjeloven og er gyldig frem til den
ordinære generalforsamlingen i 2021, dog senest 30. juni 2021.”

Generalforsamlingen skal stemme over tre styrefullmakter for kjøp av selskapets egne aksjer, jf agendasakene
14, 15 og 16. Hver av fullmaktene er strukturert slik at de tillater kjøp av egne aksjer for inntil 10 prosent av
aksjekapitalen. I henhold til allmennaksjeloven, er det ikke tillatt for et selskap å kjøpe egne aksjer slik at total
beholdning av egne aksjer – inkludert eventuelle egne aksjer som eies forut for kjøpet – overstiger 10 prosent
av aksjekapitalen. For ordens skyld, dette betyr at de tre fullmaktene ikke ved samlet utnyttelse kan brukes til
å kjøpe egne aksjer for inntil 30 prosent av aksjekapitalen. De tre styrefullmaktene kan verken hver for seg
eller samlet utøves slik at selskapets beholdning av egne aksjer på noe tidspunkt overstiger 10 prosent av
aksjekapitalen, inkludert eventuelt eksisterende innehav av egne aksjer forut for transaksjonen(e).
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Sak 16

Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer for investering eller etterfølgende
salg eller sletting

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer. Fullmakten
kan bare anvendes til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
a)

”Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på
NOK 29 380 794. Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.

b)

Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 300 og NOK 1.
Fullmakten kan bare anvendes til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike
aksjer. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer
skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.

c)

Fullmakten skal anvendes i samsvar med reglene i allmennaksjeloven og er gyldig frem til den
ordinære generalforsamlingen i 2021, dog senest 30. juni 2021.”

Generalforsamlingen skal stemme over tre styrefullmakter for kjøp av selskapets egne aksjer, jf agendasakene
14, 15 og 16. Hver av fullmaktene er strukturert slik at de tillater kjøp av egne aksjer for inntil 10 prosent av
aksjekapitalen. I henhold til allmennaksjeloven, er det ikke tillatt for et selskap å kjøpe egne aksjer slik at total
beholdning av egne aksjer – inkludert eventuelle egne aksjer som eies forut for kjøpet – overstiger 10 prosent
av aksjekapitalen. For ordens skyld, dette betyr at de tre fullmaktene ikke ved samlet utnyttelse kan brukes til
å kjøpe egne aksjer for inntil 30 prosent av aksjekapitalen. De tre styrefullmaktene kan verken hver for seg
eller samlet utøves slik at selskapets beholdning av egne aksjer på noe tidspunkt overstiger 10 prosent av
aksjekapitalen, inkludert eventuelt eksisterende innehav av egne aksjer forut for transaksjonen(e).

***
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