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 Office translation 

Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA 

INNKALLING TIL  

EKSTRAORDINÆR 

GENERALFORSAMLING 

NOTICE OF  

EXTRAORDINARY  

GENERAL MEETING  

Ekstraordinær generalforsamling i 

Codfarmers ASA (”Selskapet”) holdes i selskapets 

lokaler i: 

Akershusstranda 21 

0150 Oslo 

Onsdag 13. mars 2013 kl 10:00 

An extraordinary general meeting of 

Codfarmers ASA (the “Company”) will be held at 

the Company’s offices at:  

Akershusstranda 21 

0150 Oslo, Norway 

Wednesday 13 March 2013 at 10:00 (CET) 

Styret har utpekt styrets leder Marianne E. 

Johnsen, eller den hun bemyndiger, til å åpne 

generalforsamlingen. 

The Board of Directors has appointed the Chair of 

the Board of Directors Marianne E. Johnsen, or 

whoever she appoints, to open the General 

Meeting. 

Styret foreslår følgende dagsorden: The Board of Directors proposes the following 

agenda: 

1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting 

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Approval of the Notice and the Agenda  

3. Valg av én person til å medundertegne 

protokollen 

3. Election of a person to co-sign the Minutes 

4. Strykning av selskapets aksjer 4. Delisting of the shares in the Company 

Selskapet med betydelige finansielle utfordringer. 

Eierstrukturen i selskapet er konsentrert, og 76 % 

av aksjene i selskapet eies av styremedlemmer og 

varamedlem, CEO, CFO og deres nærstående. 

Markedsverdien av selskapets aksjer er for tiden 

mindre enn NOK 50 mill, og kun 158 aksjonærer 

eier aksjer for mer enn NOK 10 000. Likviditeten i 

aksjen er lav, og børsnoteringen øker for tiden 

ikke investorers vilje til å delta i den videre 

finansiering av Codfarmers. De kostnadene som er 

forbundet med noteringen er betydelige for 

selskapet, og veier i den situasjonen selskapet nå 

er i ikke opp av fordelene ved å være notert. 

The Company has severe financial challenges. The 

ownership structure in the Company is 

concentrated as 76% of the shares are owned by 

board members, deputy board members, the CEO, 

the CFO and their respective close associates. The 

market value of all shares in the Company is 

currently less than NOK 50 million, and only 158 

shareholders own shares worth more than NOK 

10,000. The liquidity in the shares is low, and the 

listing does currently not increase investors’ 

willingness to participate in the future financing of 

the Company. The costs relating to the listing are 

substantial to the Company. In the current 
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Samtidig er kostnadsbesparelser en forutsetning 

for at selskapet skal komme seg gjennom sine 

finansielle utfordringer.  

financial situation, those costs cannot be defended 

by the advantages of being listed. Further, cost 

cutting is required in order for the Company to get 

through its financial challenges. 

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen 

fatter følgende vedtak: 

The Board proposes that the general meeting 

makes the following resolution: 

”Generalforsamlingen godkjenner at selskapet 

søker Oslo Børs om strykning fra notering av 

selskapets aksjer. Styret fastsetter når søknaden 

skal inngis.”  

“The general meeting approves that the Company 

applies to Oslo Børs for a de-listing of its shares. 

The Board shall decide when the de-listing 

application shall be made.” 

Selskapet vil også etter en eventuell strykning av 

aksjen praktisere en aksjonærpolitikk og 

prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som 

legger til rette for fortsatt fri omsetning av 

selskapets aksjer og som hensyntar aksjonærenes 

interesser, herunder interessene til de av 

selskapets aksjonærer som har mindre 

aksjeposter. 

The Company will following de-listing maintain a 

shareholder policy and corporate governance 

principles that facilitate trading in the shares of 

the Company and that takes into consideration the 

interests of the shareholders, including the 

interests of those shareholders having small 

holdings. 

*** *** 

GENERELT GENERAL 

Aksjonærer som ønsker å delta på 

generalforsamlingen bes om å benytte vedlagte 

påmeldingsskjema innen tirsdag 12. mars 2013 kl 

12:00. Påmeldingsskjema er også gjort 

tilgjengelig på Selskapets hjemmeside 

www.codfarmers.com.  

Shareholders who wish to attend at the general 

meeting are requested to use the enclosed 

registration form no later than Tuesday 12 March 

2013 at 12:00 hours (CET). The registration form 

is also available at the Company’s website 

www.codfarmers.com. 

Aksjonærer som er forhindret fra å delta, men 

som ønsker å stemme ved fullmektig kan benytte 

vedlagte fullmaktsskjema. Skjema er også gjort 

tilgjengelig på Selskapets hjemmeside 

www.codfarmers.com. Fullmakt kan om ønskelig 

gis til styrets leder Marianne E. Johnsen. Utfylte 

fullmaktsskjemaer kan enten sendes til Selskapet 

v/ DNB Bank ASA, Verdipapirservice, pr post eller 

telefaks innen tirsdag 12. mars 2013 kl 12:00 

eller leveres i generalforsamlingen. Adresse: 

Codfarmers ASA v/ DNB Bank ASA, 

Verdipapirservice, N-0021 Oslo, telefaks: +47 22 

48 11 71. 

Shareholders who are prevented from attending 

the meeting, but who wish to vote by proxy, may 

use the enclosed proxy form. The proxy form is 

also available at the Company’s website 

www.codfarmers.com. If desirable, proxy may be 

given to the Chair of the Board of Directors 

Marianne E. Johnsen. Completed proxy forms may 

either be sent to the Company c/o DNB Bank ASA, 

Verdipapirservice, by mail or facsimile no later 

than Tuesday 12 March 2013 at 12:00 hours 

(CET) or submitted at the General Meeting. 

Address: Codfarmers ASA c/o DNB Bank ASA, 

Verdipapirservice, N-0021 Oslo, Norway, 

facsimile: +47 22 48 11 71. 

Codfarmers ASA er et allmennaksjeselskap Codfarmers ASA is a public limited company 
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underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet 

har pr dagen for denne innkallingen utstedt 

67.105.136 aksjer og hver aksje har én stemme. 

Aksjene har også for øvrig like rettigheter. 

subject to the rules of the Norwegian Public 

Limited Companies Act. As at the date of this 

Notice, the Company has issued 67,105,136 

shares, each of which represents one vote. The 

shares have equal rights also in all other respects.  

En aksjonær 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 

saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse, 

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 has the right to table proposals for 

resolutions for items included on the agenda and 

to require that members of the Board of Directors 

and the CEO in the General Meeting provide 

available information about matters which may 

affect the assessment of items which are 

presented to the shareholders for decision, the 

Company’s financial situation, including 

information about activities in other companies in 

which the Company participates, and other 

matters to be discussed in the General Meeting, 

unless the requested information cannot be 

disclosed without causing disproportionate harm 

to the Company. 

Denne innkallingen med vedlegg og Selskapets 

vedtekter er tilgjengelige på Selskapets 

hjemmeside www.codfarmers.com. Aksjonærer 

kan kontakte Selskapet pr post, telefaks, e-post 

eller telefon for å få tilsendt de aktuelle 

dokumentene. Adresse: Codfarmers ASA, 

Postboks 1745 Vika, 0121 Oslo, telefaks: +47 22 

40 33 99, e-post: post@codfarmers.com, telefon: 

+47 22 40 33 90. 

This Notice with enclosures and the Company’s 

Articles of Association, are available on the 

Company’s website www.codfarmers.com. 

Shareholders may contact the Company by mail, 

facsimile, email or telephone in order to request 

the documents in question on paper. Address: 

Codfarmers ASA, P.O.Box 1745 Vika, N-0121 

Oslo, Norway, facsimile: +47 22 40 33 99, email: 

post@codfarmers.com, telephone: 

+47 22 40 33 90. 

* * * * * * 

Oslo, 20. februar 2013 

For styret i Codfarmers ASA  

Marianne E. Johnsen 

styrets leder 
 

Oslo, 20 February 2013 

For the Board of Directors of Codfarmers ASA  

Marianne E. Johnsen 

Chair of the Board of Directors 
 

  

Vedlegg: 

1 Påmeldings- og fullmaktsskjema 

Enclosure: 

1 Registration and Proxy form 
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Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 
 

Ekstraordinær generalforsamling i CODFARMERS ASA avholdes 13. mars 2013 kl 10:00 i Akershusstranda 21, 0150 Oslo. 
 
 
 
Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak,  
oppgi navnet på personen som representerer foretaket:  __________________________________________________ 

             Navn på person som representerer foretaket 
           (Ved fullmakt benyttes blanketten under)  

 

Møteseddel 
Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 13. mars 2013 og avgi stemme for:  
 
  

 
 
antall egne aksjer  

  andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) 
I alt for  Aksjer 

  
Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 12. mars  2013  kl. 12.00.  
Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.codfarmers.com eller via Investortjenester. 
Alternativt: e-post: genf@dnb.no Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, eller  
Telefaks nr. +47 22 48 11 71  
For å få tilgang til elektronisk påmelding via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis.  
 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
Sted    Dato  Aksjeeiers underskrift 

(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor) 
 
 

 
Fullmakt uten stemmeinstruks  
 
Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2.  
 
Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan 
sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.  
Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 12. mars 2013 kl. 12.00. 
Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.codfarmers.com eller via Investortjenester. Alternativt: 
e-post: genf@dnb.no Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, eller på telefaks nr. +47 
22 48 11 71.  
 
 
Undertegnede: __________________________________ 
gir herved (sett kryss): 
 
� 

 
Styrets leder (eller den han bemyndiger),  

 
� 

 
__________________________________ 

 (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) 

fullmakt til å møte og avgi stemme i CODFARMERS ASAs ekstraordinære generalforsamling 13. mars 2013 for mine/våre aksjer. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Sted    Dato  Aksjeeiers underskrift 
      (Undertegnes kun ved fullmakt) 
       
Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved 
avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier.   
Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten. 
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Fullmakt med stemmeinstruks 
 
Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ekstraordinær generalforsamling, 
kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De 
bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller 
den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert. 
 
Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 12. mars 2013 kl. 12.00. 
E-post: genf@dnb.no (skannet blankett) Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo,  
eller telefaks nr. +47 22 48 11 71.  
 
 
Undertegnede: __________________________________ 
gir herved (sett kryss): 
 
� 

 
Styrets leder (eller den han bemyndiger),  

 
� 

 
__________________________________ 

 (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) 

 
fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 13. mars 2013 for mine/våre aksjer.  
 
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses 
som en instruks om å stemme ”for” forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for 
forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til 
grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen 
kunne avstå fra å stemme.  
 
Agenda ekstraordinær generalforsamling 2013  For Mot Avstå 

1. Valg av møteleder � � � 

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden � � � 

3. Valg av én person til å medundertegne protokollen � � � 

4. Strykning av selskapets aksjer � � � 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Sted    Dato  Aksjeeiers underskrift  

(Undertegnes kun ved fullmakt) 
 
Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest 
vedlegges fullmakten. 
 
 
 
 
 

 


