
 

 Office translation 
 

INNKALLING TIL  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 

CXENSE ASA 
 

NOTICE OF  
ANNUAL GENERAL MEETING IN  

CXENSE ASA 
 

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i 
Cxense ASA ("Selskapet") som vil finne sted:  

 

Notice is hereby given that the Annual General Meeting 
of Cxense ASA (the "Company") will take place: 

 
8. mai 2019 kl. 9:00 

på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Vika, 
Oslo. 

 

8 May 2019 at 9:00 a.m. 
at Felix Conference Centre, Bryggetorget 3, Vika in 

Oslo. 

Generalforsamlingen vil behandle og fatte vedtak i 
følgende saker:  

 

The Annual General Meeting will consider and resolve 
the following matters: 

 
1. Registrering av fremmøtte aksjonærer, som 

enten er til stede personlig eller møter ved 
fullmakt. Valg av møteleder og en person til å 
medundertegne protokollen.   

 

1.  Registration of shareholders present, in person 
or by proxy. Election of a person to chair the 
Meeting and a person to sign the minutes  

 

Generalforsamlingen åpnes av styreleder Lars Bjørn 
Thoresen eller den han utpeker. Styret foreslår at Lars 
Bjørn Thoresen blir valgt til å lede generalforsamlingen.  

 

The Annual General Meeting will be opened by the 
Chairman of the Board of Directors, Lars Bjørn Thoresen, 
or whomever he appoints. The Board of Directors 
proposes that Mr. Lars Bjørn Thoresen shall be elected 
to chair the meeting. 

 
2. Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden 

 
2. Approval of the notice and the agenda of the 

Meeting 
 

3. Godkjennelse av årsregnskap og styrets 
årsberetning for 2018 

 

3. Approval of the Annual Financial Statements and 
Annual Report for 2018 

 
Årsregnskap og styrets årsberetning for 2018 er 
tilgjengelig på www.cxense.com og kan innhentes 
vederlagsfritt ved henvendelse til Selskapet. Styret 
foreslår for den ordinære generalforsamlingen at 
årsregnskap og styrets årsberetning for 2018 godkjennes 
i sin helhet.  

 

The annual financial statements and the annual report for 
2018 is available at www.cxense.com and may also be 
requested from the Company at no charge from its office. 
The Board of Directors proposes to the Annual General 
Meeting that the 2018 annual financial statements and 
annual report be approved in all respects. 

 
4.  Redegjørelse om Selskapets foretaksstyring 
 

4.  Statement on the Company's corporate 
governance  

 
I henhold til allmennaksjeloven § 5-6(4) skal 
generalforsamlingen behandle redegjørelsen for 
foretaksstyring utarbeidet i tråd med regnskapsloven § 3-
3b. Redegjørelsen er inkludert i årsrapporten som er gjort 
tilgjengelig på Selskapets hjemmesider 
www.cxense.com. Redegjørelsen er ikke gjenstand for 
votering på generalforsamlingen.  

 

Pursuant to section 5-6(4) of the Norwegian Public 
Limited Companies Act, the Annual General Meeting 
shall consider the statement on corporate governance 
prepared in accordance with section 3-3b of the 
Norwegian Accounting Act. The statement is included in 
the 2018 annual report, which is made available at the 
Company's website at www.cxense.com. The statement 
is not subject to the general meeting's vote.  

 
5.  Erklæring om lederlønn 
 

5. Guidelines for remuneration of management 
 

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte er gjort tilgjengelig på 
selskapets hjemmeside www.cxense.com.  
 

The Board of Directors' statement for remuneration to 
executive management in the Company is made 
available at the Company's website, www.cxense.com.  

 
I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a foreslår styret 
følgende vedtak:  
 

Pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public 
Limited Companies Act, the Board of Directors proposes 
the following resolutions:  

 



 

 

a) Veiledende vedtak om lederlønnsfastsettelse  
 

a) Advisory resolution of management 
remuneration policy  

 
Den ordinære generalforsamlingen tar til etterretning 
styrets erklæring vedrørende retningslinjer for 
lederlønnsfastsettelse i henhold til allmennaksjeloven 
§ 6-16a, som presentert for generalforsamlingen. I tilfelle 
styret inngår ny(e) avtale(r) som gjelder i 2019 som 
avviker fra retningslinjene for 2019, skal årsaken til dette 
inntas i protokollen for det aktuelle styremøtet.  
 

The Annual General Meeting acknowledges the 
statement on executive remuneration, cf. Section 6-16a 
of the Norwegian Public Limited Companies Act, as 
presented by the Board of Directors to the Annual 
General Meeting. In case the Board of Directors in any 
new agreement valid in 2019 departs from the guidelines 
for 2019, the reason shall be stated in the minutes of the 
relevant board meeting.  

 
b) Bindende vedtak om lederlønnsfastsettelse  
 

b) Binding resolution of management remuneration 
policy  

 
Den ordinære generalforsamlingen viser til punkt 3 i 
styrets lederlønnerklæring og vedtak under sak 7 på 
dagsorden for denne generalforsamlingen. Andre 
aksjebaserte incentivordninger for ledelsen krever 
generalforsamlingens samtykke.  
 

The Annual General Meeting refers to item 3 of the Board 
of Directors' statement on remuneration to executive 
management and the resolution in item 7 of the agenda 
of this Annual General Meeting. Any other share-based 
remuneration program must be presented for 
consideration at a general meeting.  

 
6.  Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse 

med rettede emisjoner og 
fortrinnsrettsemisjoner 

 

6.  Authorization to the Board to issue new shares in 
connection with Private Placements and Rights 
Issues 

På Selskapets ordinære generalforsamling den 
9. mai 2018 besluttet generalforsamlingen å gi styret 
fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital i forbindelse 
med rettede emisjoner og fortrinnsrettsemisjoner med 
opptil 10% av den registrerte aksjekapitalen på det 
tidspunktet. Fullmakten utløper på datoen for den 
ordinære generalforsamlingen i 2019.  

The Company's Annual General Meeting on 9 May 2018 
resolved to grant the Board of Directors with an 
authorization to increase the Company's share capital by 
up to 10 per cent of the registered share capital at that 
time in connection with private placements and rights 
issues. The authorization expires at the date of the 
Company's Annual General Meeting in 2019.   

 
Styret foreslår at generalforsamlingen fornyer den 
ovennevnte styrefullmakten, men justert slik at maksimalt 
antall aksjer som kan utstedes reflekterer 10 % av 
Selskapets aksjekapital på datoen for denne 
innkallingen. Bakgrunnen for forslaget er å gi styret 
nødvendig fleksibilitet til å hente ytterligere kapital til 
Selskapet, hvis og i den utstrekning dette finnes 
hensiktsmessig. Det foreslås også at fullmakten dekker 
innskudd i annet enn penger i forbindelse med blant 
annet utstedelse av vederlagsaksjer i strategiske 
transaksjoner.   

The Board of Directors proposes that the general 
meeting renew the abovementioned board authorization, 
however, adjusted so that the maximum number of 
shares that may be issued reflects 10 per cent of the 
Company's share capital at the date of this notice. The 
reasoning for the proposal is to provide the Board of 
Directors with the necessary flexibility to raise additional 
equity for the Company if, and to the extent, this is 
deemed advantageous for the Company and its 
shareholders. It is also proposed that the authorization 
includes consideration in kind in connection with, inter 
alia, issuance of consideration shares in strategic 
transactions.  

 
Fullmakten omfatter både rettede emisjoner til spesifikke 
investorer og fortrinnsrettsemisjoner, men det vil 
avholdes en separat avstemming for hver av de to 
formålene på generalforsamlingen.  

The authorization comprises both private placements to 
specific investors and rights issues to existing 
shareholders, but a separate vote will be held for each of 
the two objectives at the Annual General Meeting.  

 
På denne bakgrunnen foreslår styret at følgende vedtak 
fattes:  

On this background, the Board of Directors proposes that 
the following resolution is made:  

 
1. I tråd med allmennaksjeloven § 10-14 gis styret 

fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med opp 
til NOK 10 973 255,00. 

1. In accordance with section 10-14 of the Norwegian 
Public Limited Companies Act, the Board of Directors 
is authorized to increase the share capital of the 
Company by up to NOK 10,973,255.00.  



 

 

2. Fullmakten kan anvendes i forbindelse med:  
 

(i) rettede emisjoner og utstedelse av aksjer til 
egnede investorer (herunder nye investorer, 
eksisterende aksjeeiere og/eller ansatte i 
Selskapet eller dets datterselskaper); og  
 

(ii) fortrinnsrettsemisjoner til eksisterende 
aksjeeiere i Selskapet.  

2. The authorization may be used in connection with: 
 
(i) private placements and share issues to suitable 

investors (including new investors, existing 
shareholders and/or employees in the Company or its 
subsidiaries); and  

 
(ii) rights issues to existing shareholders in the 

Company.  

 
3. Styret gis fullmakt til å bestemme nærmere 

tegningsvilkår, herunder tegningskurs og dato for 
betaling.  

3. The Board of Directors is authorized to determine 
further subscription terms, including subscription 
price and payment date.  

 
4. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer etter 

allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.  
4. The shareholders' preferential rights to subscription 

of new shares pursuant to section 10-4 of the 
Norwegian Public Limited Companies may be 
deviated from.  

 
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser ved 

tingsinnskudd mv. jf. allmennaksjeloven § 10-2.  
5. The authorization comprises share capital increases 

against contribution in kind etc. cf. section 10-2 of the 
Norwegian Public Limited Companies Act.  

 
6. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i 

forbindelse med fusjon jf. allmennaksjeloven § 13-5.   
6. The authorization does not comprise share capital 

increases in connection with mergers cf. section 13-5 
of the Norwegian Public Limited Companies Act.  

 
7. Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets 

ordinære generalforsamling i 2020, men ikke lenger 
enn til 30. juni 2020.  

7. The authorization shall be valid until the Company's 
Annual General Meeting in 2020, but not later than 
30 June 2020.  

 
7.  Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse 

med opsjonsprogram i Selskapet 
7. Board authorization to issue shares in connection 

with share option program in the Company 
 

På Selskapets ordinære generalforsamling den 
9. mai 2018 besluttet generalforsamlingen å godkjenne 
opsjonsprogram i Selskapet og tilhørende styrefullmakt 
til å utstede aksjer. 
 

At the Company's Annual General Meeting on 
9 May 2018, the Company resolved to approve a share 
option program in the Company and a corresponding 
board authorization to issue shares. 
 

I henhold til opsjonsprogrammet kan styret utstede 
opsjoner som tilsvarer opp til 10% av Selskapets 
aksjekapital. Styret foreslår at generalforsamlingen 
erstatter fjorårets styrefullmakt med en ny fullmakt som 
gir styret en rett til å øke Selskapets aksjekapital med 
inntil 10% av Selskapets aksjekapital på datoen for 
denne innkallingen. 
 

According to the option program, the board may issue 
options equaling up to 10% of the Company's share 
capital. The Board of Directors proposes that the general 
meeting replace the abovementioned board 
authorization with a new board authorization, which 
authorizes an increase of the Company's share capital by 
up to 10% of the Company’s share capital at the date of 
this notice. 

 
På denne bakgrunnen foreslår styret at følgende vedtak 
fattes:  

On this background, the Board of Directors proposes that 
the following resolution is made:   

 
1. I tråd med allmennaksjeloven § 10-14 gis styret 

fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med opp til 
NOK 10 973 255,00.  

1. In accordance with section 10-14 of the Norwegian 
Public Limited Companies Act, the Board of Directors 
is authorized to increase the share capital of the 
Company with up to NOK 10,973,255.00.  



 

 

2. Fullmakten kan anvendes i forbindelse med 
utøvelse av aksjeopsjoner under opsjonsprogram 
for ansatte i Selskapet, herunder ansatte av Cxense 
ASA, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og 
til selvstendige konsulenter som gjør tilsvarende 
arbeid. Styret gis fullmakt til å fastsette nærmere 
tegningsvilkår i samsvar med forutsetningene og 
vilkårene for Selskapets opsjonsprogram, herunder 
tegningskurs og dato for betaling.  

2. The authorization may be used in connection with 
exercise of share options under share option 
programs for employees in the Company, including 
employees of Cxense ASA, its subsidiaries, affiliated 
companies and to individual contractors performing 
similar work. The Board of Directors is authorized to 
determine further subscription terms in accordance 
with the terms and conditions of the Company's share 
option program, including subscription price and date 
of payment.  

3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer etter 
allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.  

 

3. The shareholders' preferential rights to subscription 
of new shares pursuant to section 10-4 of the 
Norwegian Public Limited Companies may be 
deviated from.  

4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser ved 
tingsinnskudd mv. jf. allmennaksjeloven § 10-2.  

4. The authorization comprises share capital increases 
against contribution in kind etc. cf. section 10-2 of the 
Norwegian Public Limited Companies Act.  

5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i 
forbindelse med fusjon jf. allmennaksjeloven § 13-5.  

5. The authorization does not comprises share capital 
increases in connection with mergers cf. section 13-5 
of the Norwegian Public Limited Companies Act.  

6. Aksjer utstedt i henhold til fullmakten skal gi rett til 
utbytte og alle andre aksjonærrettigheter fra datoen 
kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.  

6. Shares issued pursuant to the authorization shall 
carry right to dividends and all other shareholder 
rights from the date the share capital increase is 
registered in the Norwegian Register of Business 
Enterprises.   

7. Fullmakten erstatter eksisterende styrefullmakt 
vedtatt av Selskapets ordinære generalforsamling 
den 9. mai 2018 på NOK 4 479 006,00 for bruk i 
forbindelse med Selskapets opsjonsprogram 
 

7. The authorization replaces the existing board 
authorization granted by the Company's annual 
general meeting on 9 May 2018 of NOK 4,479,006.00 
for use in connection with the Company's share option 
program.  

8. Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets 
ordinære generalforsamling i 2020, men ikke lenger 
enn til 30. juni 2020.  

8. The authorization shall be valid until the Company's 
Annual General Meeting in 2020, but not later than 
30 June 2020. 

 
8. Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse 

med aksjeopsjoner til styreleder  
8. Board authorization to issue shares in connection 

with share options to the Chairman of the Board 
 

Den ordinære generalforsamlingen i Selskapet den 
9. mai 2018 vedtok å tildele 80 000 opsjoner til 
styreleder, hvorav 40 000 opsjoner tilfalt styreleder 
umiddelbart etter vedtakelse, og hvor resterende 40 000 
opsjoner tilfaller styreleder dagen etter ordinær 
generalforsamling i 2019 forutsatt at styreleder fortsetter 
i sin rolle i styret.  
 

The Annual General Meeting in the Company on 
9 May 2018 resolved to grant 80,000 options to the 
Chairman of the Board, whereby 40,000 options were 
vested immediately after the grant, and the remaining 
40,000 options will be vested on the day following the 
annual general meeting in 2019, provided that the 
chairman continues in his board position. 

 
På denne bakgrunnen, og under forutsetning av at 
sittende styreleder blir gjenvalgt av generalforsamlingen 
slik at de resterende 40 000 opsjonene opptjenes, 
foreslår styret at følgende styrefullmakt til 
kapitalforhøyelser vedtas:  
 

On this background, and contingent upon the General 
Meeting's resolution to re-elect the current chairman 
which will vest the remaining 40,000 options, the Board 
of Directors proposes that the following Board 
authorization to resolve share capital increases is made: 

 
1. I tråd med allmennaksjeloven § 10-14 gis styret 

fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med opp til 
NOK 400 000. 

1. In accordance with section 10-14 of the Norwegian 
Public Limited Companies Act, the Board of Directors 
is authorized to increase the share capital of the 
Company with up to NOK 400,000.  

2. Fullmakten kan anvendes i forbindelse med 
utstedelse av aksjer i henhold til utøvelse av 
aksjeopsjoner vedtatt utstedt til styremedlemmer i 
Selskapet.  

2. The authorization may be used in connection with 
issuance of shares pursuant to exercise of share 
options resolved to be issued to members of the 
Company's board of directors.  



 

 

3. Vilkårene for aksjeutstedelser som gjøres i henhold 
til fullmakten skal være i henhold til de vilkårene 
foreslått av Selskapets valgkomité og vedtatt av den 
ordinære generalforsamlingen den 9. mai 2018 
vedrørende styrehonorar. 

3. The terms of shares issuances made pursuant to the 
authorization shall be in accordance with such terms 
proposed by the Company's Nomination Committee 
and resolved by the Annual General Meeting on 
9. May 2018 regarding Board remuneration.  

4. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer etter 
allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.  

4. The shareholders' preferential rights to subscription of 
new shares pursuant to section 10-4 of the Norwegian 
Public Limited Companies may be deviated from.  

5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser ved 
tingsinnskudd mv. jf. allmennaksjeloven § 10-2.  

5. The authorization comprises share capital increases 
against contribution in kind etc. cf. section 10-2 of the 
Norwegian Public Limited Companies Act. 

6. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i 
forbindelse med fusjon jf. allmennaksjeloven § 13-5.  

6. The authorization does not comprises share capital 
increases in connection with mergers cf. section 13-5 
of the Norwegian Public Limited Companies Act. 

7. Aksjer utstedt i henhold til fullmakten skal gi rett til 
utbytte og alle andre aksjonærrettigheter fra datoen 
kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.  

7. Shares issued pursuant to the authorization shall 
carry right to dividends and all other shareholder 
rights from the date the share capital increase is 
registered in the Norwegian Register of Business 
Enterprises. 

8. Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets 
ordinære generalforsamling i 2020, men ikke lenger 
enn til 30. juni 2020.  

8. The authorization shall be valid until the Company's 
Annual General Meeting in 2020, but not later than 30 
June 2020. 

9. Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer 
 

9. Authorization to the Board to acquire own shares  
 

Selskapets ordinære generalforsamling i 2018 vedtok å 
utstede en fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer, 
begrenset til 10% av Selskapets registrerte aksjekapital. 
Fullmakten utløper på den ordinære generalforsamlingen 
i 2019.  
 

The Company's Annual General Meeting in 2018 
resolved to issue an authorization to the Board of 
Directors to acquire own shares, limited to 10% of the 
Company's registered share capital. The authorization 
expires at the Annual General Meeting in 2019.  
 

Styret foreslår at fullmakten til kjøp av egne aksjer 
fornyes, men justert slik at denne reflekterer 10% av 
Selskapets aksjekapital på dato for denne innkallingen. 
Bakgrunnen for forslaget er å gi Selskapet en fleksibilitet 
til å utnytte de finansielle instrumentene og 
mekanismene som er tilgjengelig i allmennaksjeloven og 
verdipapirloven i Selskapets og aksjeeiernes interesse.  
 

The Board of Directors proposes that the authorization to 
acquire own shares is renewed, however, adjusted to 
reflect 10% of the Company's share capital at the date of 
this notice. The background for the proposal is to provide 
the Company with a flexibility to take advantage of the 
financial instruments and mechanisms available in the 
Norwegian Public Limited Companies Act and the 
Norwegian Securities Trading Act, in the best interest of 
the Company and its shareholders.  

 
På denne bakgrunnen foreslår styret at følgende vedtak 
fattes:  
 

On this background, the Board of Directors proposes that 
the following resolutions is made:  

 
1. I tråd med allmennaksjeloven § 9-4 og § 9-5 gis 

styret fullmakt til kjøp av egne aksjer, til eie eller 
pant, for en total pålydende verdi av 
NOK 10 973 255,00. 

 

1. In accordance with section 9-4 and 9-5 of the 
Norwegian Public Limited Companies Act, the Board 
of Directors is authorized to acquire the Company's 
own shares, through ownership or charge, for a total 
nominal value of up to NOK 10,973,255.00. 

 



 

 

2. Minimum og maksimum pris per aksje skal være 
henholdsvis NOK 5 og markedsverdien av aksjen 
etter børsslutt den dagen tilbud om kjøp fremsettes, 
men likevel slik at maksimum pris per aksje ikke skal 
være høyere enn NOK 1 000 per aksje. Ved 
tilbakekjøp fra en ansattaksjeeier skal prisen per 
aksje være slik bestemt i avtalen mellom den ansatte 
og Selskapet, men likevel innenfor de forannevnte 
beløp. 

 

2. The minimum and maximum purchase price per own 
share shall be NOK 5 and the market value per share 
as of the close of trading the day the offer of 
acquisition is made, respectively, provided, however 
that the maximum purchase price per own share shall 
not exceed NOK 1,000 per share. In case of a buy-
back from an employee shareholder, the price per 
share shall be set forth as agreed between the 
employee and the Company, however subject to the 
aforementioned amounts. 

 
3. Styret gis fullmakt til å fastsette fremgangsmåten og 

vilkår for kjøp, bruk, overføring og salg av egne 
aksjer, men likevel tatt hensyn til lovfestede krav om 
likebehandling av aksjonærer.  

 

3. The Board of Directors is authorized to decide upon 
the manner and terms of acquisition, use, transfer and 
sale of own shares, however taking into account the 
statutory requirement of equal treatment of 
shareholders. 

 
4. Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets 

ordinære generalforsamling i 2020, men ikke lenger 
enn 30. juni 2020.  

 

4. The authorization shall be valid until the date of the 
Company's Annual General Meeting in 2020, but not 
later than 30 June 2020.  

 
10. Fastsettelse av honorar til styret 
 

10. Remuneration to the members of the Board 

a)  Honorar til styret for perioden fra 2018 til 2019 a) Remuneration to Board for the period from 2018 
to 2019 

 
Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter 
følgende vedtak:  
 

The Nomination Committee proposes that the Annual 
General Meeting makes the following resolution:  

 
Det årlige styrehonoraret er NOK 250 000 per 
styremedlem for perioden fra den ordinære 
generalforsamlingen i 2018 til den ordinære 
generalforsamlingen i 2019. Styreleder vil motta ett 
ytterligere beløp på NOK 250 000.  

 

The annual Board remuneration is NOK 250,000 per 
Board member for the period from the date of the 
2018 Annual General Meeting until the date of the 
2019 Annual General Meeting. The Chairman of the 
Board receives an additional amount of 
NOK 250,000. 
 

b) Honorar til styret for perioden fra 2019 til 2020 
 

b) Remuneration to the Board for the period from 
2019 to 2020 
 

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter 
vedtak om utbetaling av honorar til styret i perioden fra 
den ordinære generalforsamlingen fra 2019 til den 
ordinære generalforsamlingen i 2020. Nærmere 
redegjørelse og forslag til vedtak er inntatt i 
valgkomiteens innstilling som er tilgjengelig på 
Selskapets hjemmeside www.cxense.com. 
 

The Nomination Committee proposes that the Annual 
General Meeting resolves on remuneration to the Board 
in the period from the Annual General Meeting in 2019 to 
the Annual General Meeting in 2020. The background for 
this and the proposed resolution is included in the 
Nomination Committee's proposal, which is included at 
the Company's website www.cxense.com. 
 

11. Styrevalg 
 

11. Board Election 

Valgkomiteen foreslår at samtlige nåværende 
medlemmer av styret gjenvelges:  
 

The Nomination Committee proposes that all current 
members of the Board of Directors are re-elected:  

 
 Lars Bjørn Thoresen (styreleder)  
 Liza Boyd Benson 
 Ingeborg Molden Hegstad 
 Martin Patrick Moran 
 Azeem Javiad Azhar 

 Lars Bjørn Thoresen (chairman)  
 Liza Boyd Benson 
 Ingeborg Molden Hegstad 
 Martin Patrick Moran 
 Azeem Javiad Azhar 
 

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets 
hjemmeside www.cxense.com.  
 

The Nomination Committee's proposal is available on the 
Company's website www.cxense.com.  

  
  
  
  



 

 

12. Fastsettelse av honorar til valgkomiteens 
medlemmer 

 

12. Remuneration to the Nomination Committee 

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter 
følgende vedtak:  
 

The Nomination Committee proposes that the Annual 
General Meeting makes the following resolution:  

 
Honorar til valgkomiteen er NOK 25 000 for leder av 
komiteen og NOK 15 000 for øvrige medlemmer for 
perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 
2018 til den ordinære generalforsamlingen i 2019. 

 

Remuneration to the Nomination Committee’s 
members is NOK 25,000 for the Chairman of the 
committee and NOK 15,000 for each of the other 
members for the period from the 2018 Annual 
General Meeting to the 2019 Annual General 
Meeting. 

 
Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets 
hjemmeside www.cxense.com.  
 

The Nomination Committee's proposal is available on the 
Company's website www.cxense.com.  

13. Valgkomiteens sammensetning 13.  Nomination Committee Election 
 

Valgkomiteen foreslår at Terje Valebjørg velges som ny 
leder av valgkomiteen for en periode på ett år. 
Eksisterende medlemmer Ola Snøve og Davor Sutija 
foreslås gjenvalgt for en periode på ett år.   

The Nomination Committee proposes that Terje 
Valebjørg is elected as new chairman of the Nomination 
Committee for a one-year term. Current members Ola 
Snøve and Davor Sutija are proposed re-elected as 
members of the Nomination Committee for another one-
year term. 
 

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets 
hjemmeside www.cxense.com.  
 

The Nomination Committee's proposal is available on the 
Company's website www.cxense.com.  

14. Fastsettelse av honorar til revisor 
 

14. Remuneration to the Auditor 

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at betaling 
av revisors honorar for 2018 dekkes etter regning.  

  

The Board of Directors proposes that the Annual General 
Meeting approves payment of the auditor’s fees for 2018 
as invoiced. 

 
* * * 

 
* * * 

 

  



 

 

Denne innkallingen med vedlegg og andre dokumenter 
vedrørende den ordinære generalforsamlingen er 
tilgjengelig på www.cxense.com eller kan bestilles 
vederlagsfritt fra Selskapet ved henvendelse til Cxense 
ASA, att: CFO, Jørgen Evjen, Karenslyst allé 4, 0278 
Oslo eller per e-post: ir@cxense.com.  
 

This notice with attachments and related documents are 
available at www.cxense.com or can be requested sent 
by addressing Cxense ASA, att: CFO, Jørgen Evjen, 
Karenslyst allé 4, 0278 Oslo or by e-mail: 
ir@cxense.com.  

 

På datoen for denne innkallingen er Selskapets 
aksjekapital NOK 109 732 595 fordelt på 21 946 519 
ordinære aksjer, hver aksje pålydende NOK 5. Hver 
aksje gir rett til en stemme på generalforsamlingen. 
Selskapets vedtekter, sist endret den 7. februar 2019, er 
tilgjengelig på www.cxense.com. 
 

At the date of this notice the Company’s share capital is 
NOK 109,732,595 divided into 21,946,519 shares, each 
with a par value of NOK 5. Each share gives right to one 
vote at the Annual General Meeting. The Company’s 
Articles of Association, last amended on 7 
February 2019, is available at www.cxense.com. 

 
Den enkelte aksjeeier har rett til å delta på den ordinære 
generalforsamlingen enten personlig eller ved fullmakt 
og kan ta med seg en rådgiver som kan gis talerett på 
vegne av aksjeeieren. Den enkelte aksjeeier har videre 
rett til å adressere den ordinære generalforsamlingen og 
inngi alternative forslag i forbindelse med saker som skal 
behandles på den ordinære generalforsamlingen.  
 

Each shareholder has the right to attend the Annual 
General Meeting in person or by proxy and may be 
accompanied by one adviser that may speak on behalf of 
the shareholder. Further, each shareholder has the right 
to address the Annual General Meeting and submit 
alternative proposals in connection with the items to be 
dealt with at the Annual General Meeting.  

 
Aksjeeiere har rett til å be om informasjon fra styret og 
daglig leder i tråd med allmennaksjeloven § 5-15. Slike 
forespørsler bør ikke fremsettes senere enn ti dager før 
den ordinære generalforsamlingen. Aksjeeiere har også 
rett til å få saker behandlet på den ordinære 
generalforsamlingen, forutsatt at aksjeeieren har inngitt 
sitt forslag skriftlig til styret innen syv dager før fristen for 
innkalling til den ordinære generalforsamlingen, sammen 
med den foreslåtte beslutningen eller begrunnelse for 
hvorfor saken skal settes på agendaen.  
 

Shareholders have the right to request information from 
the Board of Directors and the managing director in 
accordance with Section 5-15 of the Norwegian Public 
Limited Companies Act. Such requests should be put 
forward no later than ten days prior to the Annual General 
Meeting. Shareholders also have the right to have 
matters dealt with by the Annual General Meeting, 
provided that the shareholder has submitted the matter 
in writing to the Board of Directors within seven days prior 
to the deadline for notice of the Annual General Meeting, 
together with the proposed decision or reason why the 
matter should be put on the agenda.  

 
Cxense ASA vil gjennomføre årets ordinære 
generalforsamling som en hybrid generalforsamling, 
hvilket gir aksjonærer mulighet til å delta på den ordinære 
generalforsamlingen enten i person eller online ved 
innlogging med en smarttelefon, nettbrett eller PC. Det er 
ingen frist for påmelding for å bruke online løsningen for 
deltagelse i den ordinære generalforsamlingen, men vær 
oppmerksom på at du må være logget inn online på den 
ordinære generalforsamlingen ikke senere enn ved 
starten av møtet. Se Vedlegg 1 for nærmere informasjon 
om hvordan man deltar online i Cxense ordinære 
generalforsamling.  
 

Cxense ASA will be conducting this year's Annual 
General Meeting as a hybrid general meeting, giving 
shareholders the opportunity to attend the Annual 
General Meeting either in person or to participate online 
by using a smartphone, tablet or computer. No deadline 
for registration is applicable for using the online Annual 
General Meeting solution, however, please note that you 
must be logged into the online Annual General Meeting 
no later than at the start of the meeting. See Appendix 1 
for further information on how to participate online in 
Cxense' Annual General Meeting.  
 

Dersom De ønsker å delta på generalforsamlingen ved 
personlig oppmøte eller ved fullmakt (dvs. uten å bruke 
den elektroniske løsningen for deltagelse), må De gi 
melding om dette og returnere vedlagte 
møteseddel/fullmaktsblankett til: DNB Bank ASA, 
Verdipapirtjenester, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, 
per e-post: genf@dnb.no eller elektronisk på Selskapets 
hjemmesider www.cxense.com eller gjennom VPS 
investortjenester innen 6. mai 2019 kl. 09.00. Vennligst 
se Møteseddel/fullmaktsblanketten inntatt som 
Vedlegg 2 til denne innkallingen for nærmere 
informasjon om påmelding, stemmegivning, mv. 
 

If you wish to attend the Annual General Meeting in 
person or by proxy (i.e. not using the online solution for 
participation), we ask that you submit the enclosed 
Notice of Attendance/Power of Attorney form to: DNB 
Bank ASA, Registrar's department, P.O. Box 1600 
Sentrum, 0021 Oslo, Norway, by e-mail: genf@dnb.no or 
electronically on the Company's website, 
www.cxense.com or through VPS Investor Services, 
within 6 May 2019 at 12:00 a.m. Please see the Notice of 
Attendance/Power of Attorney form set out in 
Appendix 2 to this notice for further information about 
attendance, voting in the general meeting etc.  

 
  

 
 

*** 
 
 



 

 

17. april 2019 / 17 April 2019 
 

Cxense ASA 
 
 

Lars Bjørn Thoresen, 
Styreleder/Chairman 

 
 

*** 
 

Vedlegg // Appendix:  
 
1. Guide for online deltakelse generalforsamling 2019 // Guide for online participation general meeting 2019 
2. Møte- og fullmaktseddel // Form of attendance and proxy  

 


