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Innkalling til ordinær generalforsamling 2021 

Ordinær generalforsamling for Odfjell SE holdes onsdag 5. mai 2021 kl. 16:00 i Conrad Mohrs 
veg 29, 5072 Bergen. 

Grunnet Covid-19 og anbefalinger fra norske myndigheter, anmoder vi aksjonærene om 
å benytte fullmaktsskjema (vedlegg 4) og forhåndsstemme, da fysisk oppmøte ikke er 
anbefalt. Påmelding for deltakelse (vedlegg 3) må være innsendt selskapet innen 30. 
april for å kunne delta på generalforsamlingen.  

Saksliste:  

1. Åpning av generalforsamlingen, samt registrering av møtende aksjonærer. 
 

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

 
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

 
4. Hovedpunkter fra styrets beretning for 2020 og presentasjon av årsresultatet 2020 

ved CEO Kristian Verner Mørch. 
 

5. Revisjonsberetning. 
 

6. Godkjennelse av morselskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 
2020.  
 
Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte.  

 
7. Godtgjørelse til styret, revisjonsutvalg, valgkomitéen og revisor for 2020. 

I henhold til vedtak på generalforsamlingen 8. mai 2012, skal valgkomiteen foreslå 
godtgjørelse til styrets medlemmer. Valgkomiteen bygger sine vurderinger på omfanget av 
styrets arbeid i selve styret og i komiteer og utvalg. Komiteen har også vurdert de enkelte 
honorarene på bakgrunn av styrehonorarundersøkelsen for 2020 utført av Norsk Institutt 
for Styremedlemmer.  

På dette grunnlaget foreslår valgkomiteen følgende styrehonorarer for 2020: 

Styreleder: NOK 900 000  (uendret) 
Styremedlemmer: NOK  350 000  (uendret) 
Revisjonsutvalg, leder: NOK  150 000  (uendret) 
Revisjonsutvalg, øvrige medlemmer: NOK  75 000  (uendret) 
Valgkomité, leder: NOK 75 000  (uendret) 
Valgkomité, øvrige medlemmer: NOK 50 000  (uendret) 

Revisors godtgjørelse foreslås fastsatt etter regning. 
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8. Valg av styremedlemmer.  

I henhold til selskapets vedtekter velges styrets leder av generalforsamlingen for en 
periode på ett år. Valgkomiteen foreslår gjenvalg av styrets leder: 

a. Laurence Ward Odfjell (styrets leder siden mai 2010) 

I henhold til selskapets vedtekter står to av de nåværende seks styremedlemmer til valg. 
Valgkomiteen foreslår gjenvalg av følgende styremedlemmer for en periode på to år: 

b. Åke Henrik Gregertsen (styremedlem siden mai 2013) 

c. Åse Aulie Michelet (styremedlem siden mai 2017) 

Informasjon om de nominerte styremedlemmene er tilgjengelig på side 46 i selskapets 
årsrapport for 2020. 

9. Valg av valgkomite 
 
I henhold til selskapets vedtekter § 9 skal Valgkomiteen bestå av tre medlemmer, hvorav 
minst ett medlem skal være uavhengig av styret og selskapets ledelse. Komiteens leder 
samt øvrige medlemmer velges av Generalforsamlingen for en periode på to år av gangen.  
 
Valgkomiteen foreslår at følgende medlemmer velges:  
 

a. Bjørg Ekornrud/formann (gjenvalg) 
 

b. Laurence Ward Odfjell (gjenvalg) 
 

c. Christine Rødsæther (gjenvalg) 
 

10. Styrets redegjørelse vedrørende eierstyring og selskapsledelse (Corporate 
Governance). 

Styrets redegjørelse vedrørende eierstyring og selskapsledelse er presentert i selskapets 
årsrapport for 2020 på side 56, og er også tilgjengelig på selskapets webside 
www.odfjell.com. Styret ber generalforsamlingen godkjenne redegjørelsen ved rådgivende 
avstemning. 

11. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. 

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er 
vedlagt. Erklæringen foreligger også som note 21 til konsernregnskapet på side 97 i 
selskapets årsrapport for 2020, og er tilgjengelig på websiden www.odfjell.com. Styret ber 
generalforsamlingen ved rådgivende avstemning å støtte styrets erklæring for fastsettelse 
av lederlønn. 

12. Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. 

På grunn av endringer i allmennaksjeloven, må nye retningslinjer om lønn og annen 
godtgjørelse til ledende personer godkjennes av generalforsamlingen. Forslaget til 
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retningslinjer er vedlagt denne innkallingen og er også tilgjengelig via nettstedet vårt 
www.odfjell.com. Styret ber generalforsamlingen godkjenne retningslinjene.  

13. Fullmakt til kjøp av egne aksjer. 

Styret har enstemmig vedtatt å foreslå for generalforsamlingen å forlenge styrets fullmakt 
til kjøp av egne aksjer med ytterligere ett år.  

I henhold til allmennaksjeloven § 9-2 har børsnoterte aksjeselskaper rett til å eie egne 
aksjer. Odfjell SE eier per i dag 5 532 828 A-aksjer og 2 322 482 B-aksjer, som utgjør 
9,05% av selskapets totale aksjer. 

Styret har vurdert selskapets finansielle stilling. Basert på selskapets egenkapital og en 
generell vurdering av selskapets finanser, finner styret at kjøp av egne aksjer er forenlig 
med forsvarlig og sunn forretningsførsel. Selskapet vil fremdeles ha sunn egenkapital og 
likviditet dersom selskapet skulle beslutte å kjøpe egne aksjer i henhold til den foreslåtte 
fullmakt. Ved en slik vurdering vil styret ta i betraktning risiko og omfang av selskapets 
virksomhet, med behørig hensyn til mulige tap som måtte ha påløpt etter balansedato, eller 
som kan forventes å påløpe.  

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

1) I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret i Odfjell SE fullmakt til kjøp av egne 
aksjer, begrenset til 17 353 788 aksjer med en samlet pålydende verdi av 
NOK 43 384 474, forutsatt at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne 
aksjer etter ervervet ikke overstiger 10% av aksjekapitalen.  

2) Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, men uansett ikke 
lenger enn til 30. juni 2022.  

3) Styret kan fritt bestemme kjøp og salg av egne aksjer. Kjøp av egne aksjer kan 
f.eks. kompensere tidligere salg av egne aksjer. Minimums- og maksimumspris ved 
kjøp av egne aksjer i henhold til denne fullmakt er henholdsvis NOK 2,50 og NOK 
250.  

4) Dersom selskapets aksjekapital er endret som følge av bonusutbetaling, aksjesplitt 
eller tilsvarende, skal pålydende verdi samt minimums- og maksimumspris justeres 
tilsvarende.  

5) Både selskapet og dets datterselskap kan kjøpe aksjer i selskapet.  
6) Vedtaket skal registreres i Foretaksregisteret uten unødvendig forsinkelse. 

 
14. Fullmakt til styret til å vedta utbetaling av aksjeutbytte på basis av årsregnskap 

vedtatt av generalforsamlingen. 

I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) kan generalforsamlingen, etter at den har godkjent 
årsregnskapet for siste regnskapsår, gi styret fullmakt til å - på et senere tidspunkt - beslutte 
utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets godkjente årsregnskap.  

Styret foreslår at generalforsamlingen beslutter å gi en slik fullmakt til styret om utdeling av 
utbytte, betinget at selskapet vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet også etter 
utdelingen i henhold til allmennaksjeloven § 8-1 (4).  

Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, men uansett ikke lenger 
enn til 30. juni 2022. 
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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 i 
selskapets vedtekter har selskapet utstedt 65 690 244 A-aksjer og 21 078 704 B-aksjer. Kun 
A-aksjer 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 A-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. 

I henhold til allmennaksjeloven er det i gjeldende vedtekter fastsatt at ettersom selskapets 
årsrapport er tilgjengelig på selskapets hjemmeside, sendes denne ikke til aksjonærene i 
papirutgave med mindre aksjonærer spesielt krever dette. Dette gjelder også annen 
dokumentasjon vedrørende saker som skal vurderes av generalforsamlingen og dokumenter 
som i henhold til loven ellers skal inkluderes i, eller legges ved innkallingen til 
generalforsamlingen. 

Aksjonærer som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen – selv eller ved fullmakt 
– benytte vedlagte svarskjema. I henhold til selskapets vedtekter § 7 må dette være selskapet 
i hende senest 30. april 2021.  

 
Vennligst benytt én av følgende måter for påmelding: 
Brevpost:  Odfjell SE, Postboks 6101 PT, 5892 Bergen 
Vedlegg til e-post: investor.relations@odfjell.com 

  

 
Bergen, 31. mars 2021 

På vegne av styret i Odfjell SE, 
 

 
 

Laurence Ward Odfjell 
Styreleder 
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Vedlegg: 

1. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til CEO og andre 
ledende ansatte 

2. Nye retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende 
personer 

3. Påmelding til ordinær generalforsamling i Odfjell SE, 5. mai 2021 

4.  Fullmakt ved ordinær generalforsamling i Odfjell SE, 5. mai 2021 
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Vedlegg 1: Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godt-
gjørelse til CEO og andre ledende ansatte 

Målsetting 

Denne erklæringen tar utgangspunkt i styrets retningslinjer for avlønning av ledelsen som 
ble forelagt generalforsamlingen i 2020 for rådgivende avtemning. 

Retningslinjene for avlønning av ledelsen skal klargjøre hovedprinsippene for fastsettelse 
av lønn og annen godtgjørelse. Retningslinjene skal bidra til å sikre samsvar mellom 
aksjonærenes og ledelsens økonomiske interesser.  

Lønn og annen godtgjørelse til CEO skal fastsettes av styret. Alle deler av avlønning av 
CEO og den samlede avlønning av ledelsen skal fremgå av årsrapporten.  

Erklæring 

Styret fremlegger følgende erklæring for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse av 
ledelsen for regnskapsåret 2020, for rådgivende avstemning ved ordinær general-
forsamling 2021: 

I henhold til den dagjeldende bestemmelsen i allmennaksjeloven  § 6-16 a (2) slik denne 
skal anvendes for styrets rapport om avlønning for 2020, skal styret utarbeide retningslinjer 
vedrørende fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for CEO og andre ledende ansatte. 
Disse skal i henhold til den dagjeldende bestemmelsen i allmennaksjeloven § 5-6 (3) 
behandles på ordinær generalforsamling, der det skal holdes en rådgivende avstemning 
over styrets  retningslinjer for fastsettelse av lederlønninger for det kommende år. 

Prestasjonsavhengig avlønning av ledelsen i form av opsjonsavtaler, bonusprogram eller 
tilsvarende skal knyttes til verdiskapning for selskapets aksjonærer eller selskapets 
inntjening over tid. Slike ordninger, inkludert opsjonsavtaler, skal motivere til økt innsats 
og bygge på kvantifiserbare faktorer som den ansatte kan påvirke. Retningslinjene for 
aksjebaserte ordninger og avlønning knyttet til aksjer og annen utvikling av aksjekurs skal 
godkjennes av generalforsamlingen, jf. den dagjeldende bestemmelsen i 
allmennaksjeloven § 6-16a (1) nr. 3.  

CEO og ledere som rapporterer direkte til CEO omfattes av selskapets pensjonsplan (se 
note 10). For den øverste ledelsen har selskapet en tilleggspensjon som dekker lønn 
utover 12G, begrenset oppad til 18G. Denne tilleggspensjonen, som er sikret gjennom 
innskudd i sperret konto, dekker 16% av lønn mellom 12G og 18G. Ordningene er sikret 
ved betalinger til egen sperret konto. 

Ledelsen skal tilbys konkurransedyktige betingelser for å sikre kontinuitet i ledelsen og for 
å gjøre det mulig for selskapet å rekruttere kvalifisert personell. Avlønningen skal settes 
sammen slik at den fremmer verdiskapning i selskapet. Avlønningen skal ikke være av en 
slik art eller slikt omfang at den kan skade selskapets omdømme.  
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Styret bestemmer lønn og annen godtgjørelse til CEO. En fast lønn utgjør 
hovedkomponenten av avlønningen. I tillegg til fast lønn kan det også være andre 
tilleggsgoder, inkludert men ikke begrenset til naturalytelser, bonuser, sluttavlønning og 
pensjons- og forsikringsordninger.  

Selskapet opererer ikke med aksjeopsjonsavtaler, ei heller fordelsprogrammer som nevnt 
i «Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer" § 2 (1) nr. 
3. Ordinær generalforsamling 9. mai 2016 godkjente innføring av en ny langsiktig 
insentivplan (LTI) / Performance Restricted Share Plan for CEO, øvrig konsernledelse og 
«Global Heads» (herunder: Deltakerne), effektiv fra 1. januar 2016, som følger:  

 Den langsiktige insentivplanen vil være en aksjebasert ordning der aksjene har tre 
års bindingstid i henhold til insentivplanens regler, og der årlig tildeling av bundne 
aksjer er basert på oppnåelse av definerte mål for Deltakerne. Deltakerne vil motta 
et kontantbeløp opp til 50% av årlig grunnlønn for CEO og opp til 33% av årlig 
grunnlønn for øvrige medlemmer av konsernledelsen og «Global Heads», der 
nettobeløp etter forskuddstrekk skal benyttes til kjøp av bundne aksjer i Odfjell SE.  

 Antall tildelte bundne aksjer vil avhenge av oppnåelse av visse nøkkelindikatorer. 
Disse indikatorene er knyttet til strategiske mål og består av aksjeprisutvikling, 
avkastning på sysselsatt kapital og et skjønnsmessig element som fastsettes av 
styret ved årets slutt.  

Styret har i tillegg iverksatt et kortsiktig prestasjonsbasert insentivprogram for alle 
landansatte som knyttes til selskapets inntjeningsevne og oppnåelse av definerte 
operasjonelle mål. Slik insentiv-avlønning for den enkelte er begrenset oppad til maksimalt 
seks månedslønner. Dersom man ikke oppnår resultater som utløser insentivbetaling kan 
styret på skjønnsmessig basis bevilge utbetaling av kompensasjon for ekstraordinær 
innsats til enkelte ansatte, deriblant ledelsen.  

Utover CEO har ingen medlemmer av konsernledelsen avtaler vedrørende sluttvederlag.  
Dersom selskapet skulle avslutte CEO sin avtale vil vedkommende, i tillegg til lønn og 
annen godtgjørelse i oppsigelses-tiden, også ha krav på 6 måneders grunnlønn og årlig 
kortsiktig insentivlønn opptjent men ikke utbetalt ved tidspunktet for oppsigelsen. 

Avlønning av ledelsen i 2020 var i samsvar med disse retningslinjene. 

 
Bergen, 17. mars 2021 

Styret i Odfjell SE 
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Vedlegg 2: Nye retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til ledende personer 

 

1 Formål 

Disse retningslinjer er utarbeidet av styret i Odfjell SE («Selskapet») i henhold til 
allmennaksjeloven § 6-16a og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for 
ledende personer.  

Lederlønnen er viktig instrument for å harmonisere selskapets interesser med de ledende 
personers interesse. Aksjeeierne er derfor gitt innflytelse over lederlønnen i Selskapet 
gjennom offentliggjøringen og godkjenningen av disse retningslinjene. Overordnede 
prinsipper for lederlønnen er at den skal være egnet til å tiltrekke og beholde dyktige ledere 
uten at den skal være lønnsledende i forhold til bransjen, og uten at det variable 
lønnselementet utgjør en så stor andel av den totale lønnskompensasjonen at det kan gi 
uheldige insentiver og kortsiktighet. 

 

2 Virkeområde 

Disse retningslinjer gjelder for ledende personer i Selskapet som definert allmennaksjeloven 
§ 6-16a. For Selskapet inkluderer dette ledergruppen i Selskapet og ansatte som er 
medlemmer av Selskapets styre. Utover daglig leder (CEO)  inkluderer lederguppen Chief 
Financial Officer, Chief Operating Officer and Chief Sustainability Officer (Executive 
Management) (øverste ledergruppe). Godtgjørelse til andre ansatte enn de ledende ansatte, 
omfattes ikke av disse retningslinjene. 

Selskapet har etablert en godtgjørelsesordning som skal generelt stimulere til måloppnåelse 
og samtidig fremme god risikostyring, motvirke for høy risikotaking og bidra til å unngå 
interessekonflikter. Selskapets langsiktige interesser og økonomiske bæreevne skal ivaretas. 
Generelt for godtgjørelsesordningen gjelder også at den skal være basert på lik lønn for 
mannlige og kvinnelige ansatte for likt arbeid eller arbeid av lik verdi. Selskapets godtgjørelse 
skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Selskapet foretar årlige 
gjennomganger av praktiseringen av godtgjørelsesordningen, og Selskapets skriftlige rapport 
gjennomgås av uavhengige kontrollfunksjoner.   

 

3 Kompensasjonsutvalg 

Det er opprettet et kompensasjonsutvalg bestående av tre styremedlemmer som 
samarbeider med administrasjon og gir råd til styret vedr. lederlønninger.  
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4 Nærmere om godtgjørelse som kan tildeles eller mottas av ledende personer 

4.1 Godtgjørelse til medlemmer av styret 

Godtgjørelse av styremedlemmer fremmes årlig av nominasjonsutvalget. Godtgjørelsene 
innbefatter styrehonorar samt honorar knyttet til revisjonsutvalg, nominasjonsutvalg og 
kompensasjonsutvalg. Overordnet prinsipp for styrehonorar er at disse skal være egnet til å 
tiltrekke og beholde kvalifiserte og dyktige styremedlemmer uten å være bransjeledende.  

4.2 Godtgjørelse til ledende ansatte 

Når det gjelder godtgjørelse til Selskapets ledende ansatte, legger Selskapet i hovedsak vekt 
på fastlønn som virkemiddel og benytter i begrenset grad variabel godtgjørelse. I 
godtgjørelse til ledende ansatte inngår: 

 Basislønn: 

Basislønn fastsettes med utgangspunkt i stilingens ansvar, kompleksitet og kompetanse. 

 Annen godtgjørelse: 

Pensjonsordninger: 

Selskapet har en tjenestepensjonsordning i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Utover den ordinære innskuddspensjonsordningen har øverste ledergruppe en 
tilleggspensjon som innebærer at 16% av lønn mellom 12G og 18G innbetales til en sikret 
bankkonto. 

Etterlønnsordninger: 

Utover CEO har ingen medlemmer av konsernledelsen avtaler vedrørende sluttvederlag. 
Dersom selskapet skulle avslutte CEO sin avtale vil vedkommende, i tillegg til lønn og annen 
godtgjørelse i oppsigelses-tiden, også ha krav på 6 måneders grunnlønn og årlig kortsiktig 
insentivlønn opptjent men ikke utbetalt ved tidspunktet for oppsigelsen. Avtalt oppsigelsestid 
fra selskapets side er 12 måneder for CEO og 6 måneder for resten av den øverste 
ledergruppen. 

Andre særskilte ytelser: 

Ledende ansatte kan tildeles andre særskilte ytelser som er vanlige i bransjen for 
sammenlignbare stillinger, for eksempel fri telefon, fri bredbåndsoppkobling, bilgodtgjørelse 
og uførerenteforsikring. 

Opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av 
aksjekursen: 

Selskapet opererer ikke med aksjeopsjonsavtaler, ei heller fordelsprogrammer som nevnt i 
«Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer" § 2 (1) nr. 3. 
Ordinær generalforsamling 9. mai 2016 godkjente innføring av en ny langsiktig insentivplan 
(LTI) / Performance Restricted Share Plan. 
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§ Den langsiktige insentivplanen vil være en aksjebasert ordning der aksjene har tre års 
bindingstid i henhold til insentivplanens regler, og der årlig tildeling av bundne aksjer er 
basert på oppnåelse av definerte mål. Deltakerne vil motta et kontantbeløp opp til 50% av 
årlig grunnlønn for CEO og opp til 33% av årlig grunnlønn for øvrige medlemmer av 
konsernledelsen og i tillegg «Global Heads», der nettobeløp etter forskuddstrekk skal 
benyttes til kjøp av bundne aksjer i Odfjell SE. 

§ Antall tildelte bundne aksjer vil avhenge av oppnåelse av visse nøkkelindikatorer. Disse 
indikatorene er knyttet til strategiske mål og består av aksjeprisutvikling, avkastning på 
sysselsatt kapital og et skjønnsmessig element som fastsettes av styret ved årets slutt. 

 Resultatlønnsordning: 

Styret har i tillegg iverksatt et kortsiktig prestasjonsbasert insentivprogram for alle 
landansatte som knyttes til selskapets inntjeningsevne og oppnåelse av definerte 
operasjonelle mål. Slik insentiv-avlønning for den enkelte er begrenset oppad til maksimalt 
seks månedslønner for øverste ledergruppe. Dersom man ikke oppnår resultater som utløser 
insentivbetaling kan styret på skjønnsmessig basis bevilge utbetaling av kompensasjon for 
ekstraordinær innsats til enkelte ansatte, deriblant ledelsen. 

 Aksjekjøpsprogrammer: 

Selskapet har ikke aksjekjøpsprogrammer. 

 

5 Årlig Lønnsrapport 

Styret skal for hvert regnskapsår sørge for at det utarbeides en lønnsrapport som gir en 
samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse som fattes av disse 
retningslinjene. Revisor skal før lønnrapporten behandles av generalforsamlingen kontrollere 
at lønnsrapporten inneholder de opplysninger som kreves etter gjeldende regelverk. 
Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over lønnsrapporten. 
Lønnsrapporten i det påfølgende år skal redegjøre for hvordan resultatet av 
generalforsamlingens avstemning ved forrige generalforsamling er hensyntatt.  

 

6 Avvik fra retningslinjene 

Styret kan i ekstraordinære tilfeller i tilknytning til vesentlige selskapshendelser som krever 
ekstraordinær innsats de ledende ansatte, beslutte å fravike disse retningslinjene. 
Begrunnelsen for slikt avvik må være saklig motivert i hensynet til aksjonærenes felles 
interesse i å beholde og insentivere nøkkelpersoner i ekstraordinære situasjoner.  

Avvik må vurderes av styret som nødvendig i den aktuelle situasjonen og for den aktuelle 
ansatte. Et eventuelt avvik skal begrunnes skriftlig og fremgå av den årlige lønnsrapporten 
som fremlegges generalforsamlingen for rådgivende avstemning det påfølgende år. Styret 
kan ikke avvike retningslinjene når det gjelder godtgjørelse til styrets medlemmer. Slikt avvik 
må eventuelt foreslås og fremlegges for generalforsamlingen for alminnelig avstemning. 
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7 Endring av retningslinjene 

Ved endring av retningslinjene skal vesentlige endringer beskrives i nye oppdaterte 
retningslinjer som generalforsamlingen godkjenner. Selskapet skal ved endringer hensynta 
aksjonærenes syn og avstemming over retningslinjene. Retningslinjene skal fremlegges for 
generalforsamlingen til godkjennelse minst hvert fjerde år. 

 

8 Offentliggjøring 

Disse retningslinjer skal dateres dagen for generalforsamlingens godkjennelse, og gjøres 
tilgjengelige på Selskapets nettside sammen med resultatet av avstemningen. 

 

Bergen, 26. mars 2021 
Styret i Odfjell SE 

 



Vedlegg 3: Påmelding til ordinær generalforsamling i Odfjell SE,  
5. mai 2021

 Grunnet Covid-19 og anbefalinger fra norske myndigheter, anmoder vi 
aksjonærene om å benytte fullmaktsskjema (vedlegg 4) og forhåndsstemme, da 

fysisk oppmøte ikke er anbefalt.  

Odfjell SE forbeholder seg retten til å avholde generalforsamling via elektroniske 
midler og vi ber derfor om at aksjonær fyller ut mobil nummer og epost adresse 
for å kunne motta personlig adgangsdetaljer til elektronisk deltakelse om dette 

skulle bli aktuelt. Vedlegg 3 må være innsendt selskapet innen 30. april for å 
kunne delta på generalforsamlingen. 

A-aksjer B-aksjer

Undertegnede eier av (antall aksjer) i Odfjell SE 

ønsker å møte på selskapets ordinære generalforsamling 5. mai 2021 

Jeg/vi møter også som fullmektig for følgende aksjonærer: 

(Dato og signatur. Navnet gjentas med blokkbokstaver/mobil nummer/epost adresse) 

I henhold til selskapets vedtekter §7 må påmeldingen være selskapet i hende senest 30. april 2021.  

Vennligst send inn påmeldingsskjemaet ved å benytte én av følgende: 
Brevpost: Odfjell SE, Postboks 6101 PT, 5892 Bergen 
Vedlegg til e-post: investor.relations@odfjell.com  



 

 

Vedlegg 4: Fullmakt ved ordinær generalforsamling i Odfjell SE,  
5. mai 2021  

 A-aksjer  B-aksjer  

Undertegnede eier av     (antall aksjer) i Odfjell SE gir herved: 

   

(Navn)  (Adresse) 

fullmakt til å møte på selskapets ordinære generalforsamling 5. mai 2021 og avgi stemme på mine/våre vegne. Fullmakten kan 
om ønskelig gis til styreleder Laurence Ward Odfjell eller den han bemyndiger. Stemmeinstruks fylles ut på forhånd av aksjonær 
dersom fullmakt gis til styrets leder, Laurence Ward Odfjell.  

Mine/våre stemmeinstrukser er som følger (vennligst kryss av under): 

Agenda For Mot Avstår 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden    

6. Godkjenning av morselskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2020    

7. Godkjenning av valgkomiteens forslag ad. godtgjørelse til styret og komitémedlemmer for 
2020 

   

Godkjennelse av valgkomiteens forslag om at revisors godtgjørelse skal fastsettes etter 
regning 

   

8. Valg av styrets leder og styremedlemmer:    

a) Gjenvalg av Laurence Ward Odfjell (Styrets leder) for en periode på ett år, frem til 2022    

b) Gjenvalg av Åke Henrik Gregertsen (styremedlem) for en periode på to år, frem til 2023    

c) Gjenvalg av Åse Aulie Michelet (styremedlem) for en periode på to år, frem til 2023    

9. Valg av valgkomite for en periode på to år, frem til 2023:    

a) Gjenvalg av Bjørg Ekornrud (Formann)    

b) Gjenvalg av Laurence Ward Odfjell (Medlem)    

c) Gjenvalg av Christine Rødsæther (Medlem)    

10. Styrets redegjørelse vedrørende eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance)    

11. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte    

12. Godkjenning av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 
ledende personer 

   

13. Godkjenning av forslag om fullmakt for kjøp av egne aksjer    

14. Godkjenning av fullmakt til styret til å vedta ekstraordinært aksjeutbytte i perioden frem til 
neste ordinære generalforsamling 

   

 
 

(Dato og signatur. Navnet gjentas med blokkbokstaver) 

I henhold til selskapets vedtekter §7 må fullmakten være selskapet i hende senest 30. april 2021.  

Vennligst send inn fullmaktsskjemaet ved å benytte én av følgende: 

Brevpost: Odfjell SE, Postboks 6101 PT, 5892 Bergen 
Vedlegg til e-post: investor.relations@odfjell.com 
 
 


