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OFFICE TRANSLATION 

INNKALLING TIL  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

NOTICE OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 

Ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 

979 867 654 ("Selskapet"), holdes i: 

An extraordinary general meeting of Hiddn Solutions ASA, reg 

no 979 867 654 (the "Company"), is held at: 

7. etasje 

Cort Adelers gate 17 

Oslo 

7th floor 

Cort Adelers gate 17 

Oslo 

13. januar 2017 kl. 09.00 13 January 2017 at 09:00 CET 

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Ola Røthe, 

eller den han utpeker. 

The general meeting will be opened by the chairman of the 

board, Ola Røthe, or a person authorized by him.  

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 FORTRINNSRETTSEMISJON 4 RIGHTS ISSUE 

Selskapet offentliggjorde i børsmelding 16. desember 2016 dets 

intensjon om å gjennomføre en emisjon for å styrke Selskapets 

finansielle stilling. Styret har konkludert med at det er ønskelig å 

hente inn mellom NOK 20 til NOK 60 millioner. Selskapet vil 

engasjere finansielle rådgivere ("Tilretteleggerne") som vil 

bistå Selskapet med emisjonen.  

 

Etter vurdering av ulike alternativer sammen med mulige 

Tilretteleggere har Selskapets styre besluttet å foreslå at 

generalforsamlingen vedtar en fortrinnsrettsemisjon med et 

brutto proveny på mellom NOK 20 og NOK 60 millioner. 

Provenyet skal benyttes til produktutvikling, drift, salgsarbeid og 

markedsføring de neste 12 måneder, samt nedbetaling av gjeld 

og betaling av renter.    

Tegningskursen i emisjonen vil bli foreslått fastsatt av 

Selskapets styre sammen med Tilretteleggerne og vil bli 

offentliggjort i forkant av tegningsperiodens oppstart. 

Tegningskursen vil bli fastsatt innenfor intervallet NOK 1 til NOK 

15 per aksje. 

The Company announced in a stock exchange notice on 16 

December 2016 its intention to carry out a share capital increase 

to strengthen the financial position of the Company. The board 

has concluded that it is desirable to raise an amount in the range 

of NOK 20 to NOK 60 million. The Company will retain financial 

advisors to act as managers (the "Managers") in connection 

with the rights issue. 

Having contemplated various alternatives together with the 

potential Managers, the Company's board has decided to 

propose that the general meeting resolves a rights issue with 

gross proceeds between NOK 20 and NOK 60 million. The 

proceeds shall be use for product developments, operations, 

sales and marketing over the next 12 months, as well as for 

down payment of debt and interest. 

The subscription price in the rights issue is proposed to be 

determined by the board together with the Managers and will be 

announced prior to start of the subscription period. The 

subscription price will be within the range of NOK 1 to NOK 15 

per share. 
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På denne bakgrunn vil forslaget til fortrinnsrettsemisjon 

innebærer utstedelse av minimum 1 333 333 aksjer og 

maksimum 60 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,34.  

Aksjeeiere i Selskapet ved avslutning av handel på Oslo Børs 

den 18. januar 2017 (slik de fremgår av aksjonærregisteret i VPS 

den 20. januar 2017) vil tildeles omsettelige tegningsretter som 

vil gi preferert rett til å tegne og bli tildelt aksjer i emisjonen 

basert på aksjonærens eierforhold i Selskapet på dette 

tidspunktet.  

For å sikre tilstrekkelige tegninger i emisjonen har Selskapet, 

sammen med Tilretteleggerne, samlet et garantikonsortium 

bestående av eksisterende aksjonærer og eksterne investorer 

som har garantert minimumsbeløpet i emisjonen på NOK 20 

millioner. Som vederlag for garantien vil garantistene motta en 

garantiprovisjon på 6 %, samt være garantert 50 % tildelingsrett 

i emisjonen innenfor det garanterte beløp.  

Overtegning og tegning uten tegningsretter vil bli tillatt. 

 

Ytterligere vilkår for emisjonen fremgår nedenfor.   

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

Based on the above, the proposal for a rights issue involves the 

issue of minimum 1,333,333 shares and maximum 60,000,000 

shares, each with a nominal value of NOK 0.34. 

Shareholders in the Company by end of trade at Oslo Børs on 

18 January 2017 (as evident from the shareholder register in 

VPS on 20 January 2017) will be allocated transferrable 

subscription rights that will give the holder a preferred right to 

subscribe to and be allocated shares in the rights issue based 

on its shareholding in the Company at said time.  

To ensure sufficient subscriptions, the Company, together with 

the Managers, has gathered an underwriting consortium 

comprising existing shareholders and external investors that 

have underwritten the minimum proceeds of NOK 20 million. As 

compensation, the underwriters will receive a commission of 6% 

and be guaranteed 50% allocation within the guaranteed 

amount in the rights issue.  

Oversubscription and subscription without subscription rights 

will be allowed.  

Further terms and conditions are included below. 

The board proposes that the general meeting adopts the 

following resolution:  

1. Selskapets aksjekapital økes med minimum 

NOK 453 333,22 og maksimum NOK 20 400 000 ved 

utstedelse av minimum 1 333 333 aksjer og maksimum 

60 000 000 aksjer. 

1. The Company's share capital is increased by minimum 

NOK 453,333.22 and maximum NOK 20,400,000 by 

issue of minimum 1,333,333 and maximum 60,000,000 

shares.  

2. De nye aksjene skal hver ha pålydende verdi på 

NOK 0,34. 

2. The new shares shall each have a nominal value of 

NOK 0.34. 

3. Styret gis fullmakt til å fastsette tegningskursen for de 

nye aksjene innenfor intervallet NOK 1 – NOK 15. 

3. The board is authorized to determine the subscription 

price for the new shares within the range NOK 1 – 

NOK 15.  

4. Aksjeeiere som er registrert i Selskapet 

aksjeeierregister den 20. januar 2017 (Selskapets 

aksjeeiere per utløp av 18. januar 2017 slik de fremgår 

i VPS etter vanlig T + 2 oppgjør), skal tildeles 

tegningsretter i samme forhold som de fra før eier 

aksjer i Selskapet i henhold til allmennaksjeloven  

§ 10-4. Tegningsrettene skal være fritt omsettelige og 

noteres på Oslo Børs. Overtegning og tegning uten 

tegningsretter tillates. 

4. Shareholders registered in the Company's shareholder 

register on 20 January 2017 (the Company's 

shareholders per 18 January 2017 as evident in VPS 

in accordance with customary T + 2 settlement), shall 

be allocated subscription rights proportionally to their 

shareholding in the Company in accordance with 

section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability 

Companies Act. The subscription rights shall be freely 

transferable and listed on Oslo Børs. Oversubscription 

and subscription without subscription rights is 

permitted. 
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5. Aksjene kan ikke tegnes av aksjeeiere (eller andre 

personer) som etter Selskapets vurdering er 

hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud ville 

være ulovlig eller (for andre jurisdiksjoner enn Norge) 

ville medføre prospektplikt, registrering eller lignende 

tiltak. Selskapet (eller en person autorisert av 

Selskapet) skal ha rett, men ingen plikt, til å selge 

tegningsretter utstedt til enhver slik aksjeeier mot 

overføring av nettoprovenyet ved salget til aksjeeieren. 

5. Shares shall not be subscribed by shareholders (or 

other persons) that the Company finds to be resident 

of a jurisdiction where such offer would be unlawful or 

(for other jurisdictions than Norway) would require any 

prospectus, registration of similar action. The Company 

(or a person authorized by the Company) shall have 

the rights, but not the obligation, to sell subscription 

rights issue to any such person against transfer of the 

net proceeds of share sale to the shareholder. 

6. Et prospekt godkjent av Finanstilsynet i henhold til 

verdipapirhandelloven kapittel 7 skal utarbeides i 

tilknytning til kapitalforhøyelsen. Med mindre styret 

bestemmer noe annet skal prospektet ikke registreres 

hos eller godkjennes av myndigheter utenfor Norge.  

6. A prospectus approved by the Financial Supervisory 

Authority of Norway in accordance with chapter 7 of the 

Norwegian Securities Trading Act, shall be prepared in 

connection with the share capital increase. Unless the 

board decides otherwise, the prospectus shall not be 

registered or approved by any authority outside 

Norway. 

7. Styret tildeler aksjene i henhold til følgende kriterier:  

 

a) Tildeling vil skje til tegnere på basis av tildelte og 

ervervede tegningsretter som er gyldig utøvet i 

tegningsperioden. Hver tegningsrett vil gi rett til å 

tegne og bli tildelt 1 ny aksje. 

 

b) Dersom ikke alle tegningsrettene utøves, vil tegnere 

som har benyttet tegningsretter og overtegnet bli 

tildelt ytterligere aksjer forholdsmessig til det antall 

tegningsretter som er utøvet av hver slik tegner. I den 

grad forholdsmessig tildeling ikke er mulig, vil 

Selskapet foreta tildeling ved loddtrekning. 

 

c) Aksjer som ikke er tildelt i henhold til punktene a) og 

b) vil tildeles tegnere som ikke har utøvet 

tegningsretter. Tildeling vil så langt det lar seg gjøre 

gjøres forholdsmessig basert på tegningsbeløp. 

 

d) Aksjer (inntil minimumstegningen på NOK 20 

millioner) som ikke er tildelt i henhold til punktene a), 

b) eller c) vil bli tegnet av og tildelt garantikonsortiet i 

henhold til de forpliktelsene de respektive deltakerne 

har påtatt seg.  

7. The board allocates the shares in accordance with the 

following criterion:  

 

a) Allocation will be made to subscribers on the basis 

of granted and acquired subscription rights that 

have been validly exercised in the subscription 

period. Each subscription right gives right to 1 new 

share. 

b) If not all subscription rights are exercised, 

subscribers that have exercised their subscription 

rights and oversubscribed will be allocated 

additional shares proportionally based on the 

number of subscription rights such subscriber has 

exercised. If proportional allocation is not possible, 

the Company will draw lots.  

c) Shares not allocated pursuant to sub-items a) and 

b) will be allocated to subscribes that have not 

exercised subscription rights. Allocation will be 

made proportionally based on subscription 

amounts.  

d) Shares (up to the minimum subscription amount of 

NOK 20 million) not allocated in accordance with 

sub-items a), b) and c) will be subscribed by and 

allocated to the underwriting consortium 

proportionally to the underwriters' obligations. 

8. Tegningsperioden starter 23. januar 2017 og avsluttes 

6. februar 2017 kl 16.30 (norsk tid). Hvis prospektet 

ikke er godkjent av Finanstilsynet i tide slik at 

8. The subscription period will commence 23 January 

2017 and end 6 February 2017 at 16.30 (Norwegian 

time. If the prospectus has not been approved by the 
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tegningsperioden kan starte 23. januar 2017, skal 

tegningsperioden starte den andre handelsdagen på 

Oslo Børs etter at slik godkjennelse er mottatt og 

utløpet av tegningsperioden skal forlenges med 

tilsvarende antall dager som utsettelsen av starten på 

tegningsperioden. Aksjer (for inntil minimumsbeløp på 

NOK 20 millioner) som ikke er tegnet ved 

tegningsperiodens utløp skal tegnes av 

Tilretteleggerne for og på vegne av garantistene innen 

tre handelsdager etter tegningsperiodens utløp. 

Norwegian Financial Supervisory Authority by 

23 January 2017, the subscription period shall 

commence the second day of trade on Oslo Børs after 

such approval is obtained and the end of the 

subscription period shall be postponed with as many 

days as the commencement was postponed. Shares 

(for up to the minimum subscription amount of NOK 20 

million) not subscribed by the end of the subscription 

period shall be subscribed for by the Managers for and 

on behalf of the underwriters within three trade days 

after the subscription period has ended. 

9. Tegning skal foretas ved å undertegne og returnere 

tegningsblanketten som vedlegges prospektet. 

9. Subscription is made by signing and returning the 

subscription form attached to the prospectus. 

10. Fristen for betaling av aksjeinnskudd er 13. februar 

2017, eller den femte handelsdagen på Oslo Børs etter 

utløpet av tegningsperioden dersom denne utsettes i 

henhold til punkt 8. Hver tegner med norsk bankkonto 

skal ved utfylling av tegningsblanketten gi 

Tilretteleggerne en engangsfullmakt til å belaste en 

angitt bankkonto for aksjeinnskuddet i samsvar med 

antallet tildelte aksjer. Belastning vil skje på eller 

omkring fristen for betaling. For tegnere uten norsk 

bankkonto skal betaling foretas i henhold til 

instruksjoner i tegningsblanketten vedlagt prospektet. 

10. The payment due date for the subscription amounts is 

13 February 2017, or the fifth day of trade on Oslo Børs 

after the subscription period has ended if it is 

postponed in accordance with item 8. Each subscriber 

with a Norwegian bank account shall, by filling out the 

subscription form, authorize the Managers to - for one 

time only – deduct the stipulated bank account for the 

subscription amount in accordance with the number of 

allocated shares. The deduction shall be made on or 

about the payment due date. For subscribers without a 

Norwegian bank account, payment is made in 

accordance with the instructions included in the 

subscription form attached to the prospectus. 

11. Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering 

av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Aksjene vil i 

ethvert annet henseende ha like rettigheter som 

Selskapets utstedte aksjer fra registreringen av 

kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. 

11. The shares give rights to dividends from the time of 

registration of the capital increase with the Norwegian 

Register of Business Enterprises. The shares will in all 

other aspects have equals rights to the Company's 

issued shares from the time the capital increase is 

registered with the Norwegian Register of Business 

Enterprises. 

12. Selskapets utgifter i forbindelse med 

kapitalforhøyelsen estimeres til å utgjøre mellom 

NOK 3 200 000 til NOK 6 200 000, avhengig av 

emisjonens størrelse. 

12. The Company's expenses in connection with the share 

capital increase are estimated at between 

NOK 3,200,000 and NOK 6,200,000, depending on the 

final size of the rights issue. 

13. Med virkning fra tidspunktet for registrering av 

kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres § 4 i 

vedtektene til å angi rett aksjekapital og rett antall 

aksjer etter kapitalforhøyelsen. 

13. As of the time the share capital increase is registered 

with the Norwegian Register of Business Enterprises, 

section 4 of the articles of association shall be 

amended to reflect the correct share capital and correct 

number of shares after the share capital increase.  

14. Minimumstegningen er garantert av et 

garantikonsortium bestående av eksisterende 

14. The minimum subscription is underwritten by a 

underwriting consortium comprising existing 
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aksjeeiere og nye investorer. Som vederlag for 

garantien vil garantistene motta en garantiprovisjon på 

6 %, samt være garantert 50 % tildelingsrett i 

emisjonen basert på garantert beløp. Dersom mer enn 

minimumstegningen tegnes vil ikke garantistene 

tildeles tilstrekkelig antall aksjer i emisjonen i henhold 

til sin rett. Styret foreslår derfor i sak 5 nedenfor at 

styret gis fullmakt til å utstede aksjer til garantistene. 

Fortrinnsrettsvedtaket er således betinget av at styrets 

forslag til styrefullmakt i sak 5 godkjennes av 

generalforsamlingen. 

shareholders and external investors. As consideration 

for the underwriting the underwriters will receive a 

commission of 6 % and be guaranteed 50% allocation 

of the underwritten amount in the rights issue. If the 

more than the minimum subscription is subscribed, the 

underwriters will not be allocated a sufficient number of 

shares in the issue as they are entitled to. The board 

thus proposes that the board is authorized to issue 

shares to the underwriters. The rights issue resolution 

is thus contingent upon the board's proposed board 

authorization resolution in item 5 being adopted by the 

general meeting.  

5 STYREFULLMAKT IFM GARANTISTER, 

ANSATTE OG LEDELSE 

5 BOARD AUTHORIZATION IN CONNECTION 

WITH UNDERWRITERS, EMPLOYEES AND 

MANAGEMENT 

Betinget av at generalforsamlingen fatter vedtaket i sak 4 

foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å 

utstede det antall aksjer garantistene i garantikonsortiet har rett 

til å bli tildelt som kompensasjon for å garantere NOK 20 

millioner av emisjonen og som de ikke er tildelt i selve 

emisjonen, begrenset oppad til en økning i aksjekapitalen på 

NOK 3 400 000 ved utstedelse av 10 000 000 nye aksjer, hver 

pålydende NOK 0,34.  

 

I tillegg foreslås det at selskapets ansatte, ledelse og styret gis 

anledning til å delta i emisjonen på tilsvarende vilkår som 

beskrevet i sak 4, med et beløp begrenset oppad til NOK 5 

millioner, som da vil gi en økning i aksjekapitalen på inntil NOK 

1 700 000 ved utstedelse av inntil 1 700 000 aksjer, hver 

pålydende NOK 0,34. 

 

Da formålet med fullmakten er å kompensere garantistene for 

deres garanti samt gi selskapets ansatte og ledelse anledning til 

å delta i emisjonen foreslås det at styret gis fullmakt til å fravike 

fortrinnsretten. 

Contingent upon the general meeting adopting the resolution 

included in item 4, the board proposes that the general meeting 

authorizes the board to issue such number of shares as the 

underwriters in the consortium are entitled to as compensation 

for underwriting NOK 20 million of the rights issue and which 

shares they were not allocated in the issue, limited to an 

increase in the share capital of NOK 3,400,000 by the issue of 

up to 10,000,000 new shares, each in the nominal value of 

NOK 0.34.  

In addition, the board proposes that the Company’s employees, 

management and board members shall be given the opportunity 

to participate in the share capital increase on the same terms as 

described in item 4 above, in an amount limited upwards to NOK 

5 million, resulting in an increase in the share capital of up to 

NOK 1,700,000 by the issue of up to 1,700,000 shares, each in 

the nominal value of NOK 0.34. 

As the purpose of this authorization is to compensate the 

underwriters for the underwriting and to allow for the Company’s 

employees, management and board members to participate in 

the rights issue, the board proposes that the board is authorized 

to waive the existing shareholders' right of pre-emption.  

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: The board proposes that the general meeting adopts the 

following resolution: 

1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret 

fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil 

NOK 5 100 000.  

1. Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public 

Limited Companies Act, the board of directors is 

authorized to increase the Company’s share capital by 

up to NOK 5,100,000. 
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2. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter 

allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. 

2. The shareholders’ preferential right to the new shares 

pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public 

Limited Companies Act may be deviated from. 

3. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot 

innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter 

allmennaksjeloven § 10-2. 

3. The authorisation does not include share capital 

increases against contribution in-kind, cf. Section 10-2 

of the Norwegian Public Limited Companies Act. 

4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon 

etter allmennaksjeloven § 13-5. 

4. The authorisation does not include share capital 

increases in connection with mergers pursuant to 

Section 13-5 of the Norwegian Public Limited 

Companies Act. 

5. Tegningskursen skal være den samme som i 

fortrinnsrettsemisjonen i vedtak 4. 

5. The subscription price shall be the same as in the rights 

issue in item 4. 

6. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære 

generalforsamling, senest 30. juni 2017. 

6. The authorization is valid until the next annual general 

meeting, 30 June 2017 at the latest. 

7. Alle styrefullmakter besluttet i ordinær 

generalforsamling 20. mai 2016 trekkes tilbake. 

7. All board authorizations resolved at the Company’s 

ordinary general meeting on 20 May 2016 are revoked. 

6 STYREFULLMAKT HIDDN 6 BOARD AUTHORIZATION HIDDN 

Med bakgrunn i Selskapets ønske om å erverve resterende av 

de utestående aksjer i Hiddn Securities AS ved oppgjør av 

eventuell kjøpesum med aksjer i Selskapet, ønsker styret en 

fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil 

NOK 1 258 000 på tilsvarende vilkår som ved Selskapets forrige 

minoritetstilbud. 

Based on the Company's desire to acquire the remaining 

outstanding shares in Hiddn Securities AS by settlement of any 

purchase price by the issue of shares in the Company, the board 

wishes to be authorized to increase the Company's share capital 

by up to NOK 1,258,000, on the same terms and conditions as 

under the Minority Offer.  

Styret foreslår at styret gis fullmakt til å fravike eksisterende 

aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne nye aksjer. 

The board proposes that the board is authorized to deviate from 

the existing shareholders preferential right to subscribe to new 

shares. 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: The board proposes that the general meeting adopts the 

following resolution: 

1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret 

fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil 

NOK 1 258 000.  

1. Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public 

Limited Companies Act, the board of directors is 

authorized to increase the Company’s share capital by 

up to NOK 1,258,000. 

2. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter 

allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. 

2. The shareholders’ preferential right to the new shares 

pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public 

Limited Companies Act may be deviated from. 

3. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i 

andre eiendeler enn penger mv etter 

allmennaksjeloven § 10-2. 

3. The authorisation does include share capital increases 

against contribution in-kind, cf. Section 10-2 of the 

Norwegian Public Limited Companies Act. 

4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon 4. The authorisation does not include share capital 

increases in connection with mergers pursuant to 
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etter allmennaksjeloven § 13-5. Section 13-5 of the Norwegian Public Limited 

Companies Act. 

5. Styret gis fullmakt til å fastsette hensiktsmessig struktur 

og nærmere vilkår. 

5. The board is authorized to determine the most practical 

structure and further conditions. 

6. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære 

generalforsamling, senest 30. juni 2017. 

6. The authorization is valid until the next annual general 

meeting, 30 June 2017 at the latest. 

7 STYREVALG 7 BOARD ELECTION 

I henhold til mottatt innstilling fra Selskapets nominasjonskomite 

foreslås det at styret utvides med ett medlem og at Øystein 

Tvenge velges som nytt styremedlem og styreleder. 

In accordance with the proposal from the Company’s nomination 

committee, the board proposes to the general meeting that the 

board is extended with one additional board member, and that 

Øystein Tvenge is elected as new board member and new 

chairman of the board.  

 

*** *** 

 

Aksjeeiere har rett til å delta på generalforsamlingen, enten selv 

eller ved fullmektig etter eget valg, og stemme for aksjer 

aksjeeieren er listet med i aksjeeierregister den femte 

virkedagen før generalforsamling jf. § 8 i vedtektene. Frist for 

påmelding er 12. januar 2017 kl 12.00. Påmelding foretas ved å 

sende inn påmeldingsblankett per post til Hiddn Solutions ASA, 

7. etasje, Cort Adelers gate 17, 0254 Oslo, eller per e-post til 

nis@nordea.com. 

 

Aksjeeier som ønsker å møte og stemme i generalforsamlingen 

ved fullmektig, kan sende fullmaktsskjema per post til Hiddn 

Solutions ASA, 7. etasje, Cort Adelers gate 17, 0254 Oslo, eller 

per e-post til nis@nordea.com innen ovennevnte frist. Aksjeeier 

har anledning til å gi fullmakt med stemmeinstruks. 

Fullmaktsskjema kan også tas med på generalforsamlingen. 

Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen. 

 

Hiddn Solutions ASA er et allmennaksjeselskap underlagt 

reglene i allmennaksjeloven. Selskapet har per dato for 

innkallingen utstedt 2 944 057 aksjer, der hver aksje gir én 

stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ved 

innkallingen ingen egne aksjer. Aksjeeier kan ha med rådgivere 

og gi talerett til én rådgiver. 

 

 

En aksjeeier har rett til å foreslå vedtak for saker som er på 

dagsordenen, og kan kreve at styremedlemmer og daglig leder 

gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på 

Shareholders are entitled to attend the general meeting, either 

in person or by proxy of their own choosing, and to vote for 

shares the shareholder is listed with in the shareholder register 

as of the fifth business day prior to the general meeting, cf. 

section 8 of the articles of association. The final date for the 

registration is 12 January 2017 at 12:00 (CET). Registration is 

made by sending the registration form per mail to Hiddn 

Solutions ASA, 7th floor, Cort Adelers gate 17, 0254 Oslo, or by 

e-mail to nis@nordea.com. 

Shareholders wishing to be represented and to vote by proxy at 

the general meeting may submit a proxy authorization to Hiddn 

Solutions ASA, 7th floor, Cort Adelers gate 17, 0254 Oslo, or by 

e-mail to nis@nordea.com by the due date for registration as 

stated above. Shareholders may appoint proxies with voting 

instructions. The proxy authorization form may also be brought 

to the general meeting. The registration and proxy authorization 

forms are enclosed with this notice. 

Hiddn Solutions ASA is a public limited liability company subject 

to the provisions of the Norwegian Public Limited Companies 

Act. The Company has as of the date of this notice issued 

2,944,057 shares, and each share carries one vote at the 

general meeting. The Company owns no treasure shares on the 

date the notice of the annual general meeting was issued. 

Shareholders may bring advisors and give one advisor the right 

to speak. 

Shareholders may suggest resolutions for the items on the 

agenda and may ask that the board members and the general 

manager to provide the necessary information on matters that 
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bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til 

avgjørelse, Selskapets økonomiske stilling og andre saker som 

generalforsamlingen skal behandle. Dette gjelder ikke hvis de 

opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig 

skade for Selskapet, jf. allmennaksjeloven § 5-15. 

 

 

 

Med hjemmel i vedtektene § 9, har styret besluttet at 

dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, ikke 

skal sendes ut sammen med innkallingen, men gjøres 

tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.hiddnsolutions.no. 

Dette gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven 

skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier 

har rett til å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt hvis 

vedkommende henvender seg til Selskapet. 

 

Spørsmål om innkallingen, tilsending av dokumenter osv. kan 

rettes til Hiddn Solutions ASA, ved daglig leder Tore Viana-

Rønningen, telefon +47 911 08 693. 

may affect the evaluation of the items that have been presented 

to the shareholders for decision, the financial position of the 

Company and other items up for consideration by the general 

meeting. This does not apply if the information required cannot 

be provided without disproportionate harm to the Company, cf 

Section 5-15 of the Norwegian Public Limited Liability 

Companies Act. 

On the basis of section 9 of the articles of association, the board 

of directors has decided that documents to be considered at the 

general meeting will not be distributed together with this notice, 

but rather made available on the Company’s website, 

www.hiddnsolutions.no. This includes documents that pursuant 

to the Norwegian Public Limited Companies Act are to be 

enclosed with the notice of a general meeting. Shareholders are 

entitled to have the documents sent them free of charge, upon 

contacting the Company. 

Questions regarding the notice, the mailing of documents etc. 

can be directed to Hiddn Solutions ASA, CEO Tore Viana-

Rønningen, telephone +47 911 08 693. 

*** *** 

Oslo, 23. desember/23 December 2016 

 

 

 

På vegne av styret i/on behalf of the board of Hiddn Solutions ASA 

 

Tore Viana-Rønningen 

Daglig leder 

 
Vedlegg/Appendix: 

1.  Påmeldingsskjema/registration form 

2.  Fullmaktsskjema/proxy form 

 
 


