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Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrs veg 29, Minde, 5072 
Bergen, 20. januar 2020 kl. 10:00. 

 
SAKSLISTE: 

1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen ved Christine Rødsæther som 
stedfortreder for styrets leder Laurence Ward Odfjell, samt registrering av møtende 
aksjonærer. 
 

2. Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne møteprotokollen sammen med 
møteleder. 
 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
 

4. Valg av nytt styremedlem. 

 
I henhold til selskapets vedtekter § 5 skal selskapets styre bestå av fem til syv medlemmer. 
Styremedlem, Hendricus Nicolaas Jozef Smits, har informert valgkomiteen om at han, grunnet 
andre forpliktelser, ønsker å fratre som styremedlem med virkning fra tidspunktet for den 
ekstraordinære generalforsamlingen. Styret vil benytte anledningen til å takke Hendricus 
Nicolaas Jozef Smits for hans verdifulle bidrag til selskapet. 

Valgkomiteen foreslår at Nils Petter Dyvik velges som nytt styremedlem for en periode på to 
år.  

Nils P. Dyvik er født i 1953. Han er utdannet fra Norges Handelshøyskole og fikk sin MBA i 
finans ved universitetet i Wisconsin i 1979. 

Siden 1996 har han holdt ulike posisjoner i det globale Wilh. Wilhelmsen-konsernet, sist som 
finansdirektør i perioden 2007 til 2016. Fra 2002 til 2007 var han administrerende direktør i 
Wallenius Wilhelmsen, fra 1999 til 2002 viseadministrerende direktør i Wilh. Wilhelmsen, og 
fra 1999 til 2002 viseadministrerende direktør i Wilhelmsen Lines AS.  

Før han begynte hos Wilh. Wilhemsen var han administrerende direktør og 
viseadministrerende direktør for Den Norske Amerikalinje fra 1988 til 1996. Han jobbet i 
Kreditkassen (Nordea) fra 1986 til 1988, I.M. Skaugen fra 1980 til 1986, og i Saga Petrokjemi 
fra 1979 til 1980. 
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Dyvik har bred styreerfaring, blant annet fra TGS Nopec Geophysical Co. AS fra 2017 til 2019, 
og for tiden som styremedlem i NorSea Group AS, NorSea Wind AS og Redningsselskapet. 

Valgkomiteens vurdering er at Nils Petter Dyvik sin bakgrunn og brede erfaring innen shipping, 
samt hans finansielle kompetanse, vil representere en viktig ressurs for Styret og 
Revisjonsutvalget i Odfjell SE.  

****** 

Odfjell SE er et SE-selskap (societas europaea) underlagt lov av 1. april 2005 nr. 14 om 
europeiske selskaper, Allmennaksjeloven og Verdipapirhandelloven. I henhold til § 4 av 
selskapets vedtekter har selskapet utstedt 65 690 244 A-aksjer og 21 078 704 B-aksjer. Bare 
A-aksjene har stemmerett ved generalforsamlingen såfremt ikke annet er fastlagt i 
Allmennaksjeloven. For øvrig er aksjene likestilt.  

Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier og som er registrert 
i Verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom aksjeeier har 
ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de transporterte 
aksjene kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og 
blir godtgjort på generalforsamlingen.  

Alle aksjer gir møte- og talerett på generalforsamlingen. Aksjeeier kan ta med rådgivere og gi 
én rådgiver talerett på generalforsamlingen. 

De aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, selv eller ved 
fullmakt, bes benytte vedlagte svarkupong som i henhold til selskapets vedtekter § 7 må være 
selskapet i hende senest 15. januar 2020.  

 

Vennligst benhytt én av følgende måter for påmelding: 
Brevpost: Odfjell SE, P.O. Box 6101 PT, 5892 Bergen, Norway. 
Vedlegg til e-post: investor.relations@odfjell.com 

 
Bergen, 18. desember 2019 

På vegne av styret i Odfjell SE 
 

 
Laurence Ward Odfjell 

Styreleder 
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Vedlegg:  
1. Påmelding til ekstraordinær generalforsamling i Odfjell SE, 20. januar 2020 

2. Fullmakt ved ekstraordinær generalforsamling i Odfjell SE, 20. januar 2020 
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