
 

 

 

OFFICE TRANSLATION 

INNKALLING TIL  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

NOTICE OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 

En ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org. 

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

An extraordinary general meeting n Hiddn Solutions ASA, reg. 

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

Nedre Vollgate 4 

0158 Oslo 

Nedre Vollgate 4 

0158 Oslo 

4. september 2019 kl. 09.00 4 September 2019 at 09:00 CEST 

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Øystein 

Tvenge. 

The general meeting will be opened by the chairman of the 

Board, Øystein Tvenge.  

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 KAPITALNEDSETTELSE  4 SHARE CAPITAL DECREASE  

Den 28. juni 2019 vedtok den ordinære generalforsamlingen i 

Selskapet å gjennomføre en kapitalnedsettelse i Selskapet ved 

nedsetting av pålydende på Selskapets aksjer fra NOK 0,34 til 

NOK 0,10. Som annonsert i børsmelding fra Selskapet den 

17. juli 2019, er det foreslått at Selskapets aksjekapital 

nedsettes ytterligere ved nedsettelse av aksjenes pålydende til 

NOK 0,05.  

On 28 June 2019, the annual general meeting of the Company 

resolved to complete a share capital decrease in the Company 

by decrease of the nominal value of the Company's shares from 

NOK 0.34 to NOK 0.10. As announced in a stock exchange 

announcement by the Company on 17 July 2019, it is proposed 

that the Company's share capital is further decreased by 

decrease of the shares' nominal value to NOK 0.05.  

Det foreslås at Selskapets generalforsamling annullerer 

vedtaket om kapitalnedsettelse av den 28. juni 2019 og at det 

treffes et nytt vedtak om kapitalnedsettelse hvor pålydende på 

samtlige av Selskapets aksjer nedsettes fra NOK 0,34 til 

NOK 0,05. Det foreslås videre at generalforsamlingen annullerer 

generalforsamlingens vedtak fattet på samme dato om 

kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye 19 aksjer med 

pålydende NOK 0,10, og at dette vedtaket erstattes med et 

vedtak om utstedelse av 19 nye aksjer pålydende NOK 0,05, se 

forslag til vedtak 5 på agendaen nedenfor.  

It is proposed that the Company annuls the resolution regarding 

share capital decrease of 28 June 2019 and that a new 

resolution of share capital decrease is made whereby all of the 

Company's shares is decreased from NOK 0.34 to NOK 0.05. It 

is further proposed that the general meeting annuls the 

resolution by the general meeting on the same date regarding a 

share capital increase of 19 shares with nominal value of 

NOK 0.10, and that this resolution is replaced with a resolution 

to issue 19 new shares with a nominal value of NOK 0.05, see 

the proposed resolution under item 5 of the agenda below.    

Nedsettelse av aksjenes pålydende til NOK 0,05 innebærer en 

samlet kapitalnedsettelse på NOK 33 520 375,29. Tilsvarende 

som for kapitalnedsettelsesvedtaket fattet 28. juni 2019, foreslås 

det at nedsettingsbeløpet brukes til dekning av tap som ikke kan 

dekkes på annen måte. Beregningen av tap for 

Decrease of the nominal value of the shares to NOK 0.05 entails 

an aggregate share capital decrease of NOK 33,520,375.29. 

Equal to the share capital decrease resolution made on 

28 June 2019, it is proposed that the share capital decrease 

amount is used to cover loss that cannot be covered by other 



 

2 

kapitalnedsettelsen er bygget på en revidert mellombalanse for 

Selskapet per 30. juni 2019, inntatt som Vedlegg 2 til 

innkallingen. I tråd med vedtektenes § 9 er ikke vedlegget sendt 

til aksjeeierne, men gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmesider 

og publisert i børsmelding.  

means. The calculation of loss for the share capital decrease is 

made pursuant to an audited interim balance sheet for the 

Company as of 30 June 2019, included as Appendix 2 to the 

notice. In accordance with section 9 of the articles of association, 

the appendix is not sent to the shareholders but made available 

to the shareholders on the Company's website and published in 

stock exchange announcement. 

Mellombalansen per 30. juni 2019 er fastsatt og revidert etter 

reglene for årsregnskapet. Styret mener at kapitalnedsettelsen 

vil styrke Selskapets finansielle stilling, herunder ved å tillatte 

gjennomføring av blant annet den rettede emisjonen foreslått 

vedtatt under sak 7 på agendaen. 

The interim balance sheet as of 30 June 2019 is prepared and 

audited pursuant to rules applicable for annual accounts. The 

board believes that the share capital decrease will strengthen 

the Company's financial position, including, inter alia, by 

allowing completion of the private placement proposed under 

item 7 of the agenda. 

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter 

følgende vedtak:   

On this background, the board proposes that the general 

meeting makes the following resolution:  

1. Vedtakene om kapitalnedsettelse med 

NOK 27 741 000,24 og kapitalforhøyelse på 

NOK 1,90 fattet av ordinær generalforsamling i 

Selskapet den 28. juni 2019 (slik inntatt punkt 10 og 

11 i protokollen fra generalforsamlingen av nevnte 

dato) annulleres i sin helhet.   

1. The resolutions regarding share capital decrease of 

NOK 27,741,000.24 and share capital increase of 

NOK 1.90 made by the annual general meeting in the 

Company on 28 June 2019 (as included in item 10 and 

11 of the minutes from the general meeting of said 

date) is annulled in its entirety.  

2. Generalforsamlingen godkjenner revidert mellom-

balanse for Selskapet per 30. juni 2019.  

2. The general meeting approves the audited interim 

balance sheet of the Company as of 30 June 2019.  

3. Selskapets aksjekapital nedsettes med 

NOK 33 520 375,29, fra NOK 39 299 750,34 til 

NOK 5 779 375,05 ved nedsettelse av pålydende på 

Selskapets aksjer fra NOK 0,34 til NOK 0,05. 

3. The Company's share capital is decreased by 

NOK 33,520,375.29 from NOK 39,299,750.34 to 

NOK 5,779,375.05 by decrease of the nominal value of 

the Company's shares from NOK 0.34 to NOK 0.05.  

4. Nedsettingsbeløpet skal benyttes til dekning av tap 

som ikke kan dekkes på annen måte. Ved 

beregningen av Selskapets tap legges til grunn 

Selskapets reviderte mellombalanse per 

30. juni 2019 slik godkjent iht. punkt 2 i dette 

vedtaket ovenfor.  

4. The share capital decrease amount shall be used to 

cover loss that cannot be covered by other means. The 

calculation of the Company's loss is made on the basis 

of the Company's audited interim balance sheet as of 

30 June 2019 as approved under item 2 of this 

resolution above.  

5. Som følge av kapitalnedsettelsen endres 

vedtektenes § 3, første setning til å lyde som følger:  

5. As a consequence of the share capital decrease, 

section 3, first sentence, of the articles of association is 

amended to read as follows:  

Selskapets aksjekapital er NOK 5 779 375,05 fordelt 

på 115 587 501 aksjer, hver pålydende NOK 0,05. 

The Company's share capital is NOK 5,779,375.05 

divided on 115,587,501 shares, each with a nominal 

value of NOK 0.05.  

Gjennomføring av kapitalnedsettelsen innebærer at Selskapet 

ikke kan utdele utbytte før det har gått tre år fra registreringen i 

Foretaksregisteret, med mindre aksjekapitalen igjen blir forhøyd 

med et beløp som minst svarer til nedsettelsesbeløpet. 

Hendelser som har inntruffet etter 31. desember 2018 og som 

er av vesentlig betydning for Selskapet er beskrevet i 

Completion of the share capital decrease entails that the 

Company cannot distribute dividend before three years of the 

date of registration with the Norwegian Register of Business 

Enterprises, unless the share capital is again increased with an 

amount at least equaling the share capital decrease amount. 

Events that have occurred since 31 December 2018 and are of 
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Vedlegg 5. I tråd med vedtektenes § 9 er ikke vedlegget sendt 

til aksjeeiere, men gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmesider 

og publisert i børsmelding. 

material value for the Company are described in Appendix 5. In 

accordance with section 9 of the articles of association, the 

appendix is not sent to shareholders but is made available to the 

shareholders on the Company's website and published in stock 

exchange announcement. 

5 KAPITALFORHØYELSE IFM AKSJESPLEIS   5 SHARE CAPITAL INCREASE IN CONNECTION WITH 

REVERSE SHARE SPLIT  

Styret ønsker fortsatt at det skal gjennomføres en 20:1 

aksjespleis i Selskapet, se sak 6 på agendaen nedenfor. I 

forkant av aksjespleisen er det nødvendig at antall aksjer i 

Selskapet er delelig med 20 ettersom det ikke kan utstedes 

brøkdelsaksjer. For å oppnå dette er det nødvendig å utstede 19 

nye aksjer i Selskapet pålydende NOK 0,05.  

The board still wish to carry out a 20:1 reverse share split in the 

Company, se item 6 of the agenda below. Prior to the reverse 

share split, it is necessary that the number of shares in the 

Company can be divided by 20 as fraction shares cannot be 

issued. In order to achieve this, it is necessary to issue 19 new 

shares in the Company with a nominal value of NOK 0.05.  

Aksjonær i Selskapet, Intelco Concept AS, har sagt seg villig til 

å avstå et antall aksjer i Selskapet som per tidspunktet for 

gjennomføring av aksjespleisen er nødvendig for at også 

samtlige aksjonærer i Selskapet har en aksjebeholdning som 

går opp i 20. Det foreslås derfor at Intelco Concept AS gis rett til 

å tegne 19 nye aksjer i Selskapet til pålydende, NOK 0,05.  

Shareholder in the Company, Intelco Concept AS, has accepted 

to transfer a number of shares in the Company that at the date 

of completion of the reverse share split is necessary so that also 

all shareholders in the Company hold an amount of shares that 

may be divided by 20. As such, it is proposed that Intelco 

Concept AS is given a right to subscribe 19 new shares in the 

Company at nominal value, NOK 0.05.  

I lys av formålet med kapitalforhøyelsen og Intelco Concept AS' 

forpliktelse til å avstå aksjer, samt den minimale utvanning som 

vil finne sted ved utstedelsen av aksjene, foreslår styret at 

aksjonærenes fortrinnsrett fravikes til fordel for Intelco 

Concept AS i kapitalforhøyelsen.    

In light of the purpose of the share capital increase and Intelco 

Concept AS' acceptance to transfer shares, as well as the 

minimal dilution that will take place by issuance of the shares, 

the board proposes that the shareholders' preferential rights is 

waived in favor of Intelco Concept AS in the share capital 

increase. 

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter 

følgende vedtak:   

On this background, the board proposes that the general 

meeting makes the following resolution:  

1. Selskapets aksjekapital økes med NOK 0,95 ved 

utstedelse av 19 nye aksjer i Selskapet, hver 

pålydende NOK 0,05.  

1. The Company's share capital is increased by NOK 0.95 

by issuance of 19 new shares in the Company, each 

with a nominal value of NOK 0.05   

2. Det skal ikke betales overkurs for aksjene. 

Tegningskursen for hver av de nye aksjene er 

pålydende NOK 0,05, totalt NOK 0,95.  

2. No share premium shall be paid for the shares. The 

subscription price for each of the new shares is 

NOK 0.05, in aggregate NOK 0.95.  

3. De nye aksjene skal tegnes av Intelco Concept AS. 

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett etter 

allmennaksjeloven § 10-4 fravikes jf. allmenn-

aksjeloven § 10-5.  

3. The new shares shall be subscribed by Intelco 

Concept AS. Existing shareholders' preferential rights 

pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public 

Limited Liability Companies Act is waived cf. section 

10-5 of the Norwegian public limited liability companies 

act.  

4. Tegningen av de nye aksjene skal skje i særskilt 

tegningsblankett innen to uker fra 

generalforsamlingens vedtak.   

4. The subscription of the new shares shall be made in a 

separate subscription form within two weeks of the 

resolution by the general meeting.    
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5. Tegningsbeløpet skal gjøres opp ved innbetaling av 

tegningsbeløpet til en særskilt emisjonskonto innen to 

uker fra generalforsamlingens vedtak.   

5. The subscription amount shall be settled by payment of 

the subscription amount to a separate share issue 

account within two weeks of the resolution by the 

general meeting.   

6. Det er ikke forventet at kapitalforhøyelsen vil innebære 

kostnader for Selskapet.  

6. It is not expected that the share capital increase will 

entail expenses for the Company.   

7. Aksjene skal gi fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, 

fra og med datoen kapitalforhøyelsen registreres i 

Foretaksregisteret.  

7. The shares shall give full rights, including the right to 

dividend, from the date on which the share capital 

increase is registered with the Norwegian Register of 

Business Enterprises.  

8. Vedtektenes § 3, første setning, skal endres som følger 

for å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter 

kapitalforhøyelsen:  

8. Section 3, first sentence, of the articles of association 

is amended as follows to reflect the new share capital 

and the new amount of shares following the share 

capital increase.  

Selskapets aksjekapital er NOK 5 779 376,00 fordelt 

på 115 587 520 aksjer, hver pålydende NOK 0,05. 

The Company's share capital is NOK 5,779,376.00  

divided on 115,587,520 shares, each with a nominal 

value of NOK 0.05. 

Tegning av aksjer i Selskapet er forbundet med risiko. Se 

Vedlegg 5 for informasjon om forhold som må tillegges vekt når 

det gjelder å tegne nye aksjer, samt hendelser etter 

31. desember 2018 som er av vesentlig betydning for Selskapet. 

I tråd med vedtektenes § 9 er ikke vedlegget sendt til aksjeeiere, 

men gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmesider og publisert i 

børsmelding. 

Subscription of shares in the Company is subject to risk. See 

Appendix 5 for information on matters that must be taken into 

consideration regarding subscription of new shares as well as 

events in the Company following 31 December 2018 of material 

importance to the Company.  In accordance with section 9 of the 

articles of association, the appendix is not sent to shareholders 

but is made available to shareholders on the Company's website 

and published in stock exchange announcement. 

6 AKSJEPLEIS  6 REVERSE SHARE SPLIT  

Selskapets ordinære generalforsamling den 28. juni 2019 

vedtok en 20:1 aksjespleis i Selskapet. I lys av styrets forslag 

om ytterligere kapitalnedsettelse fra pålydende på NOK 0,10 per 

aksje til NOK 0,05 per aksje, foreslår styret at 

generalforsamlingens vedtak av den 28. juni 2019 annulleres og 

at det fattes et nytt vedtak om 20:1 aksjespleis som hensyntar 

aksjenes nye pålydende på NOK 0,05. Bakgrunnen for forslaget 

om aksjespleis er som tidligere å legge til rette for at Selskapets 

aksjer i størst mulig grad handles til over NOK 1 jf. løpende 

forpliktelser for selskaper notert på Oslo Børs.  

The Company’s annual general meeting on 28 June 2019 

approved a 20:1 reverse share split in the Company. In light of 

the board’s proposal of an additional share capital decrease 

from a nominal value of NOK 0.10 per share to NOK 0.05 per 

share, the board proposes that the general meeting's resolution 

made on 28 June 2019 is annulled and a new resolution of a 

20:1 reverse share split is passed that takes into consideration 

the new nominal value of NOK 0.05. As before, the background 

for the proposal is to facilitate that the Company’s shares to the 

greatest extent possible is traded above NOK 1 cf. continuing 

obligations for companies listed on the Oslo Børs.  

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter 

følgende vedtak:   

On this background, the board proposes that the general 

meeting makes the following resolution:  

"Vedtaket om 20:1 aksjespleis i Selskapet fattet av ordinær 

generalforsamling i Selskapet den 28. juni 2019 (slik inntatt 

i punkt 12 i protokollen fra generalforsamlingen av nevnte 

dato) annulleres i sin helhet.   

"The resolution of a 20:1 reverse share split in the Company 

made by the annual general meeting on the Company on 

28 June 2019 (as included under item 12 of the minutes 

from the general meeting on said date) is annulled in its 

entirety.  
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Selskapets aksjer spleises i forholdet 20:1, slik at 20 aksjer 

i Selskapet, hver pålydende NOK 0,05, slås sammen til 1 

aksje med pålydende NOK 1,00. Ny pålydende for 

Selskapets aksjer er følgelig NOK 1,00 og antall 

utestående aksjer i Selskapet (inkludert aksjene utstedt 

under punkt 5 overfor) reduseres tilsvarende.  

The Company's shares are reversely split in a ratio of 20:1 

so that 20 shares in the Company, each with a nominal 

value of NOK 0.05, is consolidated to 1 share with a nominal 

value of NOK 1.00. The new nominal value of the 

Company's shares is NOK 1.00 and the number of 

outstanding shares in the Company (including the shares 

issued pursuant to item 5 above) is reduced accordingly. 

Det vil ikke utstedes brøkdelsaksjer. Aksjonærer som ikke 

innehar et antall aksjer som er delelig med 20 vil i 

forbindelse med gjennomføring av aksjespleisen få sin 

aksjebeholdning avrundet opp til nærmeste hele aksje. 

Intelco Concept AS (alternativt annen aksjonær i Selskapet 

etter nærmere avtale mellom slik aksjonær og selskapet) 

vil avstå et antall aksjer som tilsvarer det overskytende 

antallet aksjer som følger av opprundingen ved 

gjennomføring av aksjespleisen. 

No fractional shares will be issued. Shareholders that does 

not hold a number of shares that is dividable by 20 will in 

connection with completion of the reverse share split have 

their shareholding rounded upwards to the nearest whole 

share. Intelco Concept AS (or other shareholder in the 

Company as further agreed between such shareholder and 

the Company) will transfer a number of shares that 

corresponds to the surplus amount of shares caused by the 

rounding in the completion of the reverse share split.  

Styret gis fullmakt til å fastsette tidspunktet og den 

nærmere fremgangsmåten for gjennomføring av 

aksjespleisen. 

The board is authorized to determine the date and the 

further process for completion of the reverse share split.  

Med virkning fra det tidspunktet styret fastsetter for 

gjennomføring av aksjespleisen, endres § 3, første setning, 

i Selskapets vedtekter som følger:  

With effect from the date on which the board determines for 

completion of the reverse share split, section 3, first 

sentence, of the Company's articles of association is 

amended to read as follows:  

Selskapets aksjekapital er NOK 5 779 376,00 fordelt på 

5 779 376,00 aksjer, hver pålydende NOK 1,00. 

The Company's share capital is NOK 5,779,376.00 

divided on 5,779,376.00 shares, each with a nominal 

value of NOK 1.00.  

7 RETTET EMISJON - KAPITALFORHØYELSE 7 PRIVATE PLACEMENT – SHARE CAPITAL INCREASE 

Som offentliggjort av Selskapet i børsmelding den 17. juli 2019 

har Selskapet mottatt garantier fra eksisterende aksjonærer og 

en ny investor til å delta i en rettet emisjon i Selskapet på 

NOK 6 897 300 med tegningskurs tilsvarende aksjenes 

pålydende (den "Rettede Emisjonen"). Oversikt over 

investorene som har forpliktet seg til å delta i den Rettede 

Emisjonen og forpliktede tegningsbeløp er inntatt i Vedlegg 3. I 

tråd med vedtektenes § 9 er ikke vedlegget sendt til aksjeeiere, 

men gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmesider og publisert i 

børsmelding. Formålet med emisjonen er å sikre tilstrekkelig 

arbeidskapital til Selskapets løpende virksomhet fremover.  

As announced by the Company in a stock exchange 

announcement on 17 July 2019, the Company has received 

commitments in a contemplated private placement towards 

certain existing shareholders and a new investor of 

NOK 6,897,300 with a subscription price equaling the shares' 

nominal value (the "Private Placement"). An overview of 

investors that have committed to participate in the Private 

Placement and committed subscription amounts is included in 

Appendix 3. In accordance with section 9 of the articles of 

association, the appendix is not sent to the shareholders but is 

made available to shareholders on the Company's website and 

published in stock exchange announcement. The purpose of the 

Private Placement is to secure sufficient working capital for the 

Company's ongoing business going forward.  

Det foreslås at den Rettede Emisjonen gjennomføres etter 

gjennomføring av kapitalnedsettelsen, kapitalforhøyelsen og 

aksjespleisen forslått i sak 4-6 på agendaen overfor, slik at 

tegningskurs settes til ny pålydende NOK 1. 

It is proposed that the Private Placement is carried out after 

completion of the share capital decrease, share capital increase 

and reverse share split proposed under item 4-6 on the agenda 

above, entailing that the subscription price is set to the new 

nominal value of NOK 1. 
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For å gjennomføre den Rettede Emisjonen er det nødvendig å 

fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til nye aksjer. I lys 

av formålet med den Rettede Emisjonen foreslår styret at 

eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne nye aksjer 

fravikes. 

To carry out the Private Placement, it is necessary to deviate 

from the existing shareholders' preferential rights to new shares. 

In light of the purpose of the Private Placement, the board 

proposes that the existing shareholders’ preferential rights to 

subscribe for new shares is deviated from. 

Notering av aksjene utstedt i den Rettede Emisjonen på Oslo 

Børs er betinget av at Selskapet utarbeider og publiserer et 

EØS-prospekt godkjent av Finanstilsynet.    

Listing of the shares issued in the Private Placement on Oslo 

Børs is subject to the Company preparing and publishing an 

EEA prospectus approved by the Financial Supervisory 

Authority of Norway.  

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter 

følgende vedtak: 

On this background, the board proposes that the general 

meeting makes the following resolution: 

1. Selskapets aksjekapital økes med NOK 6 897 300 ved 

utstedelse av 6 897 300 nye aksjer i Selskapet, hver 

pålydende NOK 1.   

1. The Company's share capital is increased by 

NOK 6,897,300 by issuance of 6,897,300 new shares 

in the Company, each with a nominal value of NOK 1.   

2. Det skal ikke betales overkurs for aksjene. 

Tegningskursen for hver av de nye aksjene er 

pålydende NOK 1, totalt NOK 6 897 300.  

2. No share premium shall be paid for the shares. The 

subscription price for each of the new shares is NOK 1, 

in aggregate NOK 6,897,300 

3. De nye aksjene skal tegnes av de tegnerne med det 

antall aksjer som er oppgitt i Vedlegg 3. Eksisterende 

aksjonærers fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-

4 fravikes jf. allmennaksjeloven § 10-5.  

3. The new shares shall be subscribed by such 

subscribers with such amount of shares as set out in 

Appendix 3. Existing shareholders' preferential rights 

pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public 

Limited Liability Companies Act is waived cf. section 

10-5 of the Norwegian public limited liability companies 

act.  

4. Tegningen av de nye aksjene skal skje i særskilt 

tegningsblankett innen to uker fra 

generalforsamlingens vedtak.   

4. The subscription of the new shares shall be made in a 

separate subscription form [within two weeks of the 

resolution by the general meeting].    

5. Tegningsbeløpet skal gjøres opp ved innbetaling av 

tegningsbeløpet til en særskilt emisjonskonto i 

Selskapet innen to uker fra generalforsamlingens 

vedtak.   

5. The subscription amount shall be settled by payment of 

the subscription amount to a separate share issue 

account in the Company within two weeks of the 

resolution by the general meeting.    

6. Selskapets utgifter i forbindelse med 

kapitalforhøyelsen estimeres til å utgjøre 

NOK 500 000.  

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

capital increase is estimated to amount to 

NOK 500,000.   

7. Aksjene skal gi fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, 

fra og med datoen kapitalforhøyelsen registreres i 

Foretaksregisteret.  

7. The shares shall give full rights, including the right to 

dividend, from the date on which the share capital 

increase is registered with the Norwegian Register of 

Business Enterprises.  

8. Kapitalforhøyelsen er betinget av og skal finne sted 

etter registrering av kapitalnedsettelsen, 

kapitalforhøyelsen og aksjespleis behandlet overfor i 

sak 4,5 og 6 på agendaen. Notering av aksjene på Oslo 

Børs er betinget av at Selskapet publiserer et EØS-

prospekt som er godkjent av Finanstilsynet. Dersom et 

8. The share capital increase is conditioned upon and 

shall take place after registration of the share capital 

decrease, share capital increase and reverse share 

split considered under item 4,5 and 6 on the agenda 

above. Listing of the shares on Oslo Børs is 

conditioned upon the Company publishing an EEA 
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prospekt ikke er godkjent og publisert på tidspunktet for 

gjennomføring av kapitalforhøyelsen, vil aksjene 

utstedes under et separat ISIN som ikke er omsettelig 

på Oslo Børs, men overføres til Selskapets ordinære 

ISIN så snart som praktisk mulig etter at prospektet er 

publisert.  

prospectus that is approved by the Financial 

Supervisory Authority of Norway. If a prospectus is not 

approved and published at the date of completion of 

the share capital increase, the shares will be issued 

under a separate ISIN that is not tradeable on Oslo 

Børs, however, be transferred to the Company's 

ordinary ISIN as soon practically possible following 

publication of the prospectus.  

9. Vedtektenes § 3, første setning,  skal endres som 

følger for å reflektere ny aksjekapital og nytt antall 

aksjer etter kapitalforhøyelsen:  

9. Section 3, first sentence, of the articles of association 

is amended as follows to reflect the new share capital 

and the new amount of shares following the share 

capital increase:  

Selskapets aksjekapital er NOK 12 676 676,00 fordelt 

på 12 676 676 aksjer, hver pålydende NOK 1. 

The Company's share capital is NOK 12,676,676.00 

divided on 12,676,676 shares, each with a nominal 

value of NOK 1. 

Tegning av aksjer i Selskapet er forbundet med risiko. Se 

Vedlegg 5 for informasjon om forhold som må tillegges vekt når 

det gjelder å tegne nye aksjer, samt hendelser etter 

31. desember 2018 som er av vesentlig betydning for Selskapet. 

I tråd med vedtektenes § 9 er ikke vedlegget sendt til aksjeeiere, 

men gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmesider og publisert i 

børsmelding.   

Subscription of shares in the Company is subject to risk. See 

Appendix 5 for information on matters that must be taken into 

consideration regarding subscription of new shares as well as 

events in the Company following 31 December 2018 of material 

importance to the Company.  In accordance with section 9 of the 

articles of association, the appendix is not sent to the 

shareholders but is made available to shareholders on the 

Company's website and published in stock exchange 

announcement. 

8 GJELDSKONVERTERING - KAPITALFORHØYELSE 8 DEBT CONVERSION – SHARE CAPITAL INCREASE 

Selskapet hadde per 13. juli 2019 gjeld på NOK 2 940 875 (inkl. 

mva) til Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS ("AAECO") i 

forbindelse med kjøp av juridiske tjenester. For å styrke 

Selskapets egenkapital foreslår styret at deler av gjelden 

konverteres til egenkapital i Selskapet. AAECO har akseptert at 

NOK 1 652 700 (eks. mva) av gjelden konverteres til egenkapital 

under forutsetning om at den Rettede Emisjonen gjennomføres 

og at øvrig utestående gjeld (inkludert gjeld som er pådratt etter 

13. juli 2019) betales etter gjennomføring av den Rettede 

Emisjonen.  

As of 13 July 2019, the Company had debt of NOK 2,940,875 to 

Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS ("AAECO") incurred in 

connection with purchase of legal services. For the purpose of 

strengthening the Company's equity, the board proposes that 

the debt is partially converted into equity in the Company. 

AAECO has accepted that NOK 1,652,700 of the debt is 

converted to equity, provided, however, that the Private 

Placement is carried out and that other outstanding debt 

(including additional debt incurred after 13 July 2019) is paid 

after completion of the Private Placement.  

Det er foreslått at gjeldskonverteringen skjer i en 

kapitalforhøyelse hvor AAECO motregner sitt krav mot 

Selskapet i Selskapets krav på aksjeinnskudd i 

kapitalforhøyelsen. Tegningskurs per aksje er foreslått til å være 

pålydende NOK 1 etter gjennomføring av vedtakene foreslått i 

punkt 4-6 på agendaen ovenfor, hvilket tilsvarer tegningskursen 

i den Rettede Emisjonen og reparasjonsemisjonen foreslått av 

styret under hhv. punkt 7 og 9 på agendaen.  

It is proposed that the debt conversion is carried out by a share 

capital increase in which AAECO sets off its claim towards the 

Company against the Company's claim for share contribution in 

the share capital increase. The subscription price per share is 

proposed set to nominal value of NOK 1 following completion of 

the resolutions proposed under item 4-6 of the agenda above, 

which equals the subscription price in the Private Placement and 

subsequent offering proposed by the board under item 7 and 9, 

respectively, on the agenda. 

I forbindelse med forslaget om gjeldskonvertering har FGH 

Revisjon AS utarbeidet en redegjørelse i henhold til 

allmennaksjeloven § 10-2 jf. § 2-6. Redegjørelsen er inntatt som 

In connection with the proposal for a debt conversion, FGH 

Revisjon AS has prepared a statement pursuant to section 10-2 

cf. 2-6 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. 
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Vedlegg 4 til innkallingen. Som det fremgår av redegjørelsen er 

gjelden som foreslås motregnet, vurdert til pålydende. I tråd med 

vedtektenes § 9 er ikke vedlegget sendt til aksjeeiere, men gjort 

tilgjengelig på Selskapets hjemmesider og publisert i 

børsmelding.  

The statement is included as Appendix 4 to the notice. As 

described in the statement, the debt proposed set-off, is valued 

at its nominal value. In accordance with section 9 of the articles 

of association, the appendix is not sent to shareholders but is 

made available to the shareholders on the Company's website 

and published in stock exchange announcement.  

Notering av aksjene utstedt i kapitalforhøyelsen på Oslo Børs er 

betinget av at Selskapet utarbeider og publiserer et EØS-

prospekt godkjent av Finanstilsynet.    

Listing of the shares issued in the share capital increase on Oslo 

Børs is subject to the Company preparing and publishing an 

EEA prospectus approved by the Financial Supervisory 

Authority of Norway.  

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter 

følgende vedtak:  

On this background, the board proposes that the general 

meeting makes the following resolution: 

1. Selskapets aksjekapital økes med NOK 1 652 700 ved 

utstedelse av 1 652 700 nye aksjer i Selskapet, hver 

pålydende NOK 1.   

1. The Company's share capital is increased by 

NOK 1,652,700 by issuance of 1,652,700 new shares 

in the Company, each with a nominal value of NOK 1.   

2. Det skal ikke betales overkurs for aksjene. 

Tegningskursen for hver av de nye aksjene er 

pålydende NOK 1, totalt NOK 1 652 700.  

2. No share premium shall be paid for the shares. The 

subscription price for each of the new shares is NOK 1, 

in aggregate NOK 1,652,700. 

3. De nye aksjene skal tegnes av Aabø-Evensen & Co 

Advokatfirma AS, Karl Johans gate 27, 0159 Oslo, 

Norge.  

3. The new shares shall be subscribed by Aabø-Evensen 

& Co Advokatfirma AS, Karl Johans gate 27, 0159 

Oslo, Norge. 

4. Tegningen av de nye aksjene skal skje i særskilt 

tegningsblankett innen to uker fra 

generalforsamlingens vedtak.   

4. The subscription of the new shares shall be made in a 

separate subscription form within two weeks of the 

resolution by the general meeting.    

5. Tegningsbeløpet skal gjøres opp ved motregning av 

krav som tegneren har mot Selskapet på totalt 

NOK 1 652 700. Gjelden knytter seg til vederlag for 

juridiske tjenester ytt av tegneren til Selskapet. 

Motregning erklæres simultant med tegningen.  

5. The subscription amount shall be settled by set off of a 

claim that the subscriber has towards the Company of 

NOK 1,652,700. The debt relates to consideration for 

legal services rendered by the subscriber to the 

Company. Set off is declared simultaneously as the 

subscription.  

6. Selskapets utgifter i forbindelse med 

kapitalforhøyelsen estimeres til å utgjøre NOK 40 000. 

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

capital increase is estimated to amount to NOK 40,000.   

7. Aksjene skal gi fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, 

fra og med datoen kapitalforhøyelsen registreres i 

Foretaksregisteret.  

7. The shares shall give full rights, including the right to 

dividend, from the date on which the share capital 

increase is registered with the Norwegian Register of 

Business Enterprises.  

8. Kapitalforhøyelsen er betinget av og skal finne sted 

etter registrering av kapitalnedsettelsen, 

kapitalforhøyelsen og aksjespleis behandlet overfor i 

sak 4,5 og 6 på agendaen, samt at den rettede 

emisjonen behandlet i sak 7 på agendaen 

gjennomføres. Notering av aksjene på Oslo Børs er 

betinget av at Selskapet publiserer et EØS-prospekt 

som er godkjent av Finanstilsynet. Dersom et prospekt 

8. The share capital increase is conditioned upon and 

shall take place after registration of the share capital 

decrease, share capital increase and reverse share 

split considered under item 4,5 and 6 on the agenda 

above, as well as the private placement considered 

under item 7 of the agenda being carried out. Listing of 

the shares on Oslo Børs is conditioned upon the 

Company publishing an EEA prospectus that is 
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ikke er godkjent og publisert på tidspunktet for 

gjennomføring av kapitalforhøyelsen, vil aksjene 

utstedes under et separat ISIN som ikke er omsettelig 

på Oslo Børs, men overføres til Selskapets ordinære 

ISIN så snart som praktisk mulig etter at prospektet er 

publisert.  

approved by the Financial Supervisory Authority of 

Norway. If a prospectus is not approved and published 

at the date of completion of the share capital increase, 

the shares will be issued under a separate ISIN that is 

not tradeable on Oslo Børs, however, be transferred to 

the Company's ordinary ISIN as soon practically 

possible following publication of the prospectus.  

9. Vedtektenes § 3, første setning, skal endres som følger 

for å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter 

kapitalforhøyelsen:  

9. Section 3, first sentence, of the articles of association 

is amended as follows to reflect the new share capital 

and the new amount of shares following the share 

capital increase.  

Selskapets aksjekapital er NOK 14 329 376 fordelt på 

14 329 376 aksjer, hver pålydende NOK 1. 

The Company's share capital is NOK 14,329,376 

divided on 14,329,376 shares, each with a nominal 

value of NOK 1. 

Tegning av aksjer i Selskapet er forbundet med risiko. Se 

Vedlegg 5 for informasjon om forhold som må tillegges vekt når 

det gjelder å tegne nye aksjer, samt hendelser etter 

31. desember 2018 som er av vesentlig betydning for Selskapet. 

I tråd med vedtektenes § 9 er ikke vedlegget sendt til aksjeeiere, 

men gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmesider og publisert i 

børsmelding.   

Subscription of shares in the Company is subject to risk. See 

Appendix 5 for information on matters that must be taken into 

consideration regarding subscription of new shares as well as 

events in the Company following 31 December 2018 of material 

importance to the Company.  In accordance with section 9 of the 

articles of association, the appendix is not sent to shareholders 

but is made available to the shareholders on the Company's 

website and published in stock exchange announcement. 

9 REPARASJONSEMISJON 9 SUBSEQUENT OFFERING  

Som offentliggjort av Selskapet i børsmeldinger den 17. og 

18. juli 2019 har styret foreslått at det gjennomføres en 

reparasjonsemisjon i Selskapet ("Reparasjonsemisjonen") på 

opptil NOK 3 millioner hvor aksjonærer i Selskapet som ikke fikk 

anledning til å delta i den Rettede Emisjonen gis anledning til å 

tegne aksjer i Selskapet til samme tegningskurs og på samme 

vilkår som i den Rettede Emisjonen. For å unngå plikt til å 

utarbeide et noteringsprospekt for aksjene, herunder betydelige 

kostnader for utarbeidelse av slikt prospekt sammenlignet med 

emisjonsprovenyet, foreslår styret at emisjonsbeløpet i 

Reparasjonsemisjonen justeres ned til NOK 2,85 millioner.  

As announced by the Company in stock exchange 

announcements on 17 and 18 July 2019, the board has 

proposed that a subsequent offering in the Company (the 

"Subsequent Offering") of up to NOK 3 million is carried out, in 

which shareholders in the Company who did not participate in 

the Private Placement is offered to subscribe shares in the 

Company at the same subscription price and same conditions 

as in the Private Placement. In order to avoid a listing prospectus 

for the shares, including substantial costs relating to preparation 

of such prospectus compared to the proceeds from the issue, 

the board proposes that amount of the Subsequent Offering is 

adjusted down to NOK 2.85 million.  

Formålet med reparasjonsemisjonen er å tilrettelegge for at 

eksisterende aksjonærer i Selskapet gis anledning til å delvis 

motvirke utvanningseffekten av den Rettede Emisjonen. Det er 

foreslått at Reparasjonsemisjonen rettes mot aksjonærer i 

Selskapet per 17. juli 2019, slik registrert i VPS per 19. juli 2019, 

som ikke deltar i den Rettede Emisjonen og som ikke har bopel 

i en jurisdiksjon hvor et slikt tilbud vil være ulovlig eller kreve 

registrering av prospekt eller lignende handling. På bakgrunn av 

formålet med Reparasjonsemisjonen foreslås det at 

eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til nye aksjer etter 

allmennaksjeloven fravikes. 

The purpose of the Subsequent Offering is to facilitate for 

existing shareholders in the Company being able to partially 

mitigate the dilutive effect of the Private Placement. It is 

proposed that the Subsequent Offering is directed towards 

shareholders in the Company as of 17 July 2019, as registered 

in the VPS as of 19 July 2019, who is not participating in the 

Private Placement and who are not resident in a jurisdiction in 

which such offer would be unlawful or require any prospectus 

registration or similar. In light of the purpose of the Subsequent 

Offering, it is proposed that existing shareholders' preferential 

rights is deviated from.   
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Utstedelse av aksjene i Reparasjonsemisjonen er betinget av at 

Finanstilsynet først godkjenner og Selskapet publiserer et EØS-

prospekt som dekker notering på Oslo Børs av aksjene i den 

Rettede Emisjonen og gjeldskonverteringen foreslått i sak 8 

ovenfor. Tilbudet om tegning av aksjer og notering av aksjene i 

Reparasjonsemisjonen er ikke prospektpliktig og 

Reparasjonsemisjonen vil følgelig ikke dekkes av et prospekt. 

Alle aksjonærer vil imidlertid motta et informasjonsbrev om 

hvordan man deltar i Reparasjonsemisjonen, herunder 

instruksjoner for tegning. 

Issuance of the shares in the Subsequent Offering is subject to 

the Financial Supervisory Authority of Norway first approving 

and the Company publishing an EEA prospectus covering listing 

of the shares in the Private Placement and the debt conversion 

proposed under item 8 above on Oslo Børs. The offer for 

subscription and listing of the shares in the Subsequent Offering 

is not subject to prospectus requirements and, thus, will not be 

covered by a prospectus. Nonetheless, all shareholders will 

receive an information letter regarding how to participate in the 

Subsequent Offering, including instructions for subscription. 

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter 

følgende vedtak:   

On this background, the board proposes that the general 

meeting makes the following resolution:  

1. Selskapets aksjekapital økes med minimum NOK 1 og 

maksimum NOK 2 850 000 ved utstedelse av minimum 

1 og maksimum 2 850 000 nye aksjer i Selskapet, hver 

pålydende NOK 1.  

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

NOK 1 and maximum NOK 2,850,000 by issuance of 

minimum 1 and maximum 2,850,000 new shares in the 

Company, each with a nominal value of NOK 1.   

2. Det skal ikke betales overkurs for aksjene. 

Tegningskursen for hver av de nye aksjene er 

pålydende NOK 1, totalt NOK 2 850 000.  

2. No share premium shall be paid for the shares. The 

subscription price for each of the new shares is NOK 1, 

in aggregate NOK 2,850,000.   

3. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett etter 

allmennaksjeloven § 10-4 fravikes jf. allmenn-

aksjeloven § 10-5. De nye aksjene kan tegnes av 

eksisterende aksjonærer i Selskapet per 17. juli 2019, 

slik registrert i VPS per 19. juli 2019 

(registreringsdatoen), og som ikke deltar i den rettede 

emisjonen behandlet under sak 7 på agendaen overfor 

og som ikke har bopel i en jurisdiksjon hvor et slikt 

tilbud vil være ulovlig eller kreve registrering av 

prospekt eller lignende handling.  

 

3. Existing shareholders' preferential rights pursuant to 

section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability 

Companies Act is waived cf. section 10-5 of the 

Norwegian Public Limited Liability Companies act. The 

new shares may be subscribed by existing 

shareholders in the Company as of 17 July 2019, as 

registered in the VPS as of 19 July 2019 (the record 

date), and who is not participating in the private 

placement considered under item 7 of the agenda 

above and who are not resident in a jurisdiction in 

which such offer would be unlawful or require any 

prospectus registration or similar.  

4. Ikke-omsettelige tegningsretter vil utstedes til 

kvalifiserte aksjonærer forholdsmessig etter 

aksjebeholdning slik registrert i VPS på 

registreringsdatoen, avrundet ned til nærmeste hele 

tegningsrett. Tegningsrettene gir fortrinnsrett til aksjer 

tegnet i kapitalforhøyelsen. Tegningsrettene vil ikke 

noteres på Oslo Børs. 

4. Non-tradeable subscription rights will be issued to 

eligible shareholders proportionate to their 

shareholding as registered in the VPS as of the record 

date, rounded down to the nearest whole subscription 

right. The subscription rights provide preferential rights 

to shares subscribed in the share capital increase. The 

subscription rights will not be listed on Oslo Børs. 

5. Overtegning er tillatt. Tegning uten tegningsretter er 

tillatt for investorer med bopel i Norge. Ved overtegning 

har tegnere med tegningsretter fortrinnsrett til å få 

tildelt aksjer forholdsmessig etter antall tegningsretter 

som tegneren benytter. Dersom ikke alle aksjer er 

tegnet og fordelt på bakgrunn av tegningsretter 

(inkludert overtegning fra tegnere med tegningsretter), 

skal resterende aksjer fordeles forholdsmessig mellom 

tegnere uten tegningsretter basert på tegnet beløp. 

Styret gis fullmakt til å fastsette endelig tildeling i tråd 

5. Over-subscription is allowed. Subscription without 

subscription rights is allowed for investors resident in 

Norway. In the event of over-subscription, subscribers 

with subscription rights has preferential rights to have 

shares allocated proportionate to the number of 

subscription rights used by the subscriber. If not all 

shares are allocated on the basis of subscription rights 

(including over-subscription by subscribers with 

subscription rights), the remaining shares shall be 

proportionally allocated to subscribers without 
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med disse prinsipper. subscription rights based on subscribed amounts. The 

board is authorized to determine the final allocation in 

accordance with these principles.  

6. Tegningen av de nye aksjene skal skje i særskilt 

tegningsblankett i tegningsperioden. 

Tegningsperioden for kapitalforhøyelsen skal starte 

6. september 2019 kl. 09:00 (norsk tid) og avsluttes 

20. september 2019 kl. 16:30 (norsk tid).  

6. Subscription of the new shares shall be made in a 

separate subscription form in the subscription period. 

The subscription period shall commence on 

6 September 2019 at 09:00 (Norwegian time) and end 

on 20 September 2019 at 16:30 (Norwegian time). 

7. Tegningsbeløpet skal gjøres opp ved innbetaling av 

tegningsbeløpet til en særskilt emisjonskonto innen 

27. september 2019 etter nærmere instrukser fra 

Selskapet.  

7. The subscription amount shall be settled by payment of 

the subscription amount to a separate share issue 

account within 27 September 2019 in accordance with 

further instructions from the Company.    

8. De nye aksjene vil utstedes til tegnerne så snart som 

mulig etter at kapitalforhøyelsen er registrert i 

Foretaksregisteret, men slik at utstedelse av de nye 

aksjene er betinget av at Finanstilsynet har godkjent og 

Selskapet har publisert et EØS-prospekt som dekker 

notering på Oslo Børs av aksjene i den rettede 

emisjonen og gjeldskonverteringen behandlet under 

sak 7  og 8 på agendaen overfor. Kapitalforhøyelsen er 

også betinget av og skal finne sted etter registrering av 

kapitalnedsettelsen, kapitalforhøyelsen og aksjespleis 

behandlet overfor i sak 4,5 og 6 på agendaen. 

8. The new shares will be issued to the subscribers as 

soon as possible following registration of the share 

capital increase with the Norwegian Register of 

Business Enterprises, provided, however, that 

issuance of the shares is subject to the Financial 

Supervisory Authority of Norway having approved and 

the Company having published an EEA prospectus 

covering listing on Oslo Børs of the shares in the 

private placement and debt conversion described 

under item 7 and 8 on the agenda above. The share 

capital increase is also conditioned upon and shall take 

place after registration of the share capital decrease, 

share capital increase and reverse share split 

considered under item 4,5 and on the agenda above. 

9. Selskapets utgifter i forbindelse med 

kapitalforhøyelsen estimeres til å utgjøre NOK 100 000 

og betales av Selskapet.  

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

capital increase is estimated to amount to 

NOK 100,000 and shall be paid by the Company.   

10. Aksjene skal gi fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, 

fra og med datoen kapitalforhøyelsen registreres i 

Foretaksregisteret.  

10. The shares shall give full rights, including the right to 

dividend, from the date on which the share capital 

increase is registered with the Norwegian Register of 

Business Enterprises.  

11. Vedtektenes § 3 skal endres for å reflektere ny 

aksjekapital og nytt antall aksjer etter 

kapitalforhøyelsen.  

11. Section 3 of the articles of association shall be 

amended to reflect the new share capital and the new 

amount of shares following the share capital increase.  

Tegning av aksjer i Selskapet er forbundet med risiko. Se 

Vedlegg 5 for informasjon om forhold som må tillegges vekt når 

det gjelder å tegne nye aksjer, samt hendelser etter 

31. desember 2018 som er av vesentlig betydning for Selskapet. 

I tråd med vedtektenes § 9 er ikke vedlegget sendt til 

aksjeeierne, men gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmesider 

og publisert i børsmelding.   

Subscription of shares in the Company is subject to risk. See 

Appendix 5 for information on matters that must be taken into 

consideration regarding subscription of new shares as well as 

events in the Company following 31 December 2018 of material 

importance to the Company. In accordance with section 9 of the 

articles of association, the appendix is not sent to the 

shareholders but made available to the shareholders on the 

Company's website and published in stock exchange 

announcement. 
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10 STYREFULLMAKT  10 BOARD AUHTORIZATION  

For å sikre konsernet finansiell fleksibilitet er det hensiktsmessig 

at styret har en fullmakt til å kunne gjennomføre 

kapitalforhøyelse. En styrefullmakt til kapitalforhøyelse vil gi 

styret nødvendig fleksibilitet og mulighet til å handle raskt. Styret 

foreslår derfor at styret gis en fullmakt til å gjennomføre 

kapitalforhøyelse i Selskapet på inntil ca. 50% av aksjekapitalen 

etter gjennomføring av vedtakene foreslått i sak 4-8 overfor, som 

erstatter styrefullmakten gitt av Selskapets ordinære 

generalforsamling den 28. juni 2019. Videre foreslås at 

fullmakten begrenses til å kunne benyttes ved kapitalbehov til 

styrking av Selskapets egenkapital, finansiering av videre vekst, 

utstedelse av aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp av 

andre selskaper, virksomheter eller eiendeler eller for å 

finansiere slike oppkjøp. 

In order to secure the Company with financial flexibility, it is 

considered favorable that the Board of Directors is granted with 

an authorization to carry out share capital increases. A board 

authorization will provide the Board of Directors with the 

necessary flexibility and the opportunity to act quickly. As such, 

the Board of Directors proposes that the board is granted with 

an authorization to carry out share capital increases in the 

Company of up to approx. 50% of the Company's share capital 

following the resolutions proposed under item 4-8 above, which 

replaces the board authorization granted by the annual general 

meeting on 28 June 2019. Further, it is proposed that the 

authorization is limited to use in connection with strengthening 

of the Company's equity, financing of further growth, issuance of 

shares as consideration in connection with acquisitions of other 

companies, business or assets or to finance such acquisitions. 

For å ivareta formålet med fullmakten foreslås også at styret gis 

fullmakt til å fravike eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å 

tegne nye aksjer.  

In order to ensure the purpose of the authorization, it is proposed 

that the Board is authorized to deviate from the existing 

shareholders' preferential rights to new shares.  

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter 

følgende vedtak: 

On this background, the board proposes that the general 

meeting makes the following resolution: 

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

fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil 

NOK 7 164 688,00.  

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 7,164,688.00. 

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 

with a right and obligation to make non-cash payment, 

cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited 

Companies Act. 

4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter 

allmennaksjeloven § 13-5. 

4. The authorisation does include share capital increases 

in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of 

the Norwegian Public Limited Companies Act. 

5. Styret gis fullmakt til å fastsette hensiktsmessig struktur 

og nærmere vilkår for kapitalforhøyelsen(e). 

5. The board is authorized to determine the most practical 

structure and further conditions for the share capital 

increase(s). 

6. Fullmakten erstatter styrefullmakt til kapitalforhøyelse 

gitt av Selskapets ordinære generalforsamling den 

28. juni 2019 på NOK 3 467 624,00.  

6. The authorization replaces the board authorization to 

share capital increase granted by the Company's 

annual general meeting on 28 June 2019 of 

NOK 3,467,624.00.  
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7. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære 

generalforsamling, senest 30. juni 2020. 

7. The authorization is valid until the next annual general 

meeting, 30 June 2020 at the latest. 

11 STYREVALG 11 BOARD ELECTION  

En innstilling fra valgkomiteen med forslag om styrevalg i 

Selskapet vil publiseres i separat børsmelding og gjøres 

tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.hiddnsolutions.com 

så snart den er ferdigstilt.  

A proposal from the Company's nomination committee with a 

proposal of board election in the Company will be announced in 

a separate stock exchange announcement and be made 

available at the Company's website www.hiddnsolutions.com as 

soon as it is completed.  

*** *** 

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 2. september 2019 kl. 16:00. Påmelding foretas 

ved å sende inn påmeldingsblankett per post til Nordea Bank 

Abp, Client Relations, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo eller 

per e-post til nis@nordea.com. Påmelding kan også foretas 

elektronisk på selskapets hjemmesider 

www.hiddnsolutions.com eller via Investortjenester i VPS.  

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 2 September 2019 at 16:00 CEST. Registration is 

made by sending the registration form per mail to Nordea Bank 

Abp, Client Relations, P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, 

Norway or by e-mail to nis@nordea.com. Registration of 

attendance may also be done electronically at the Company's 

website www.hiddnsolutions.com or through VPS Investor 

Services.  

Aksjeeier som ønsker å møte og stemme i generalforsamlingen 

ved fullmektig, kan sende fullmaktsskjema per post til Nordea 

Bank Abp, Client Relations, Postboks 1166 Sentrum, 0107 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. 

Shareholders wishing to be represented and to vote by proxy at 

the general meeting may submit a proxy authorization to Nordea 

Bank Abp, Client Relations, P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, 

Norway, 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 er et allmennaksjeselskap underlagt 

reglene i allmennaksjeloven. Per datoen for innkallingen har 

Selskapet registrert utstedt 115 587 501, 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. 

Hiddn Solutions ASA is a public limited liability company subject 

to the provisions of the Norwegian Public Limited Companies 

Act. As per the date of this notice the Company has registered 

issued 115,587,501 shares, and each share carries one vote at 

the general meeting. The Company owns no treasure shares on 

the date this notice was issued. Shareholders may bring 

advisors and give one advisor the right to speak. 

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 

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. 

Shareholders may propose resolutions for the items on the 

agenda and may ask the Board Members and the general 

manager to provide necessary information on matters that 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. 

http://www.hiddnsolutions.com/
http://www.hiddnsolutions.com/
mailto:nis@nordea.com
http://www.hiddnsolutions.com/
mailto:nis@nordea.com
http://www.hiddnsolutions.com/
mailto:nis@nordea.com
mailto:nis@nordea.com
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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.com. 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. 

On 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.com. 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 to them free of charge, 

upon contacting the Company. 

*** *** 

Oslo, 13 August 2019 

 

 

 

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

 

Øystein Tvenge 

Styrets leder 

 

Følgende vedlegg er tilgjengelig på Selskapets hjemmesider:  The following appendices are available at the Company's 

website:  

1. Påmeldings- og fullmaktsskjema 1. Registration and proxy form 

2. Til sak 4: Revidert balanse per 30. juni 2019 2. For item 4: Audited balance sheet as of 30 June 2019 

3. Til sak 7: Oversikt over tegnere og fordeling av aksjer i 

den Rettede Emisjonen. 

3. For item 7: Overview of subscribers and allocation of 

shares in the Private Placement.  

4. Til sak 8: Erklæring fra uavhengig revisor om 

gjeldskonvertering 

4. For item 8: Statement from independent auditor regarding 

debt conversion 

5. Til sak 7, 8 og 9: Risiko og hendelser etter 31.12.18 5. For item 7, 8 and 9: Risk and events after 31.12.18 

 



Vedlegg 1 

Ref.nr.:  

Pin kode:  

PÅMELDINGSSKJEMA – Ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA den 4. september 2019 

Varsel om at du vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen den 4. september 2019 kan gis på denne møteseddel. 

Endelig dato for registrering er 2. september 2019 klokken 16.00. Påmelding skjer ved innsending av dette 

påmeldingsskjema til Nordea bank Abp, Client Relations, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, per e-post til 

nis@nordea.com eller elektronisk på selskapets hjemmesider www.hiddnsolutions.com eller via Investortjenester i VPS. 

Dersom du etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.  

Undertegnede _______________________________________________ vil møte i den ekstraordinære 

generalforsamlingen i Hiddn Solutions ASA den 4. september 2019 og: 

□ Avgi stemme for mine ________________ aksjer

□ Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmaktsskjema

Aksjeeierens navn og adresse: ______________________________________________ 

(vennligst bruk blokkbokstaver) 

______________________________________________ 

___________ _______________ _________________________ 

dato sted aksjeeiers underskrift 

mailto:nis@nordea.com
http://www.hiddnsolutions.com/


FULLMAKT – Ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA den 4. september 2019 

Hvis du selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen den 4. september 2019, kan du møte ved fullmektig ved 

å sende dette skjemaet til Nordea Bank Abp, Client Relations, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, per e-post til 

nis@nordea.com eller elektronisk på selskapets hjemmesider www.hiddnsolutions.com eller via Investortjenester i VPS. 

Undertegnede aksjonær _______________________________________________ i Hiddn Solutions ASA gir herved 

(sett kryss): 

□ Styrets leder Øystein Tvenge eller den han bemyndiger

□ 
____________________________________ 

Navn på fullmektig 

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine aksjer på ekstraordinær generalforsamling den 4. september 2019. Dersom 

det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.  

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene 

nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen. I den grad det foreligger 

forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i 

innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. 

Sak: For Mot Avstår 

Fullmektigen 

avgjør 

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden □ □ □ □ 

4. Kapitalnedsettelse □ □ □ □ 

5. Kapitalforhøyelse ifm. aksjespleis □ □ □ □ 

6. Aksjespleis □ □ □ □ 

7. Rettet emisjon - kapitalforhøyelse □ □ □ □ 

8. Gjeldskonvertering - kapitalforhøyelse □ □ □ □ 

9. Reparasjonsemisjon □ □ □ □ 

10. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse □ □ □ □ 

11. Styrevalg* □ □ □ □ 

* En stemme "For" er en stemme for vedtak slik angitt i valgkomiteens innstilling.

Aksjeeierens navn og adresse: ____________________________________________ 

(vennligst bruk blokkbokstaver) 

____________________________________________ 

__________ ________________ _________________________ 

dato sted aksjeeiers underskrift 

Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten. 

Vedlegg 1 

Ref.nr.:  

Pin kode:  

mailto:nis@nordea.com


Appendix 1 

Ref.no.: 

Pin code: 

REGISTRATION FORM – Extraordinary general meeting to be held in Hiddn Solutions ASA on 4 September 2019 

Notice that you will attend the extraordinary general meeting on 4 September 2019 may be given with this registration form. 

The final date for the registration is 2 September 2019 at 16:00 CEST. The registration is completed by sending the 

registration form to Nordea Bank Abp, Client Relations, P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway, per e-mail to 

nis@nordea.com or electronically at the company's website www.hiddnsolutions.com or through VPS Investor Services. 

Written proxy may be brought at the general meeting in the event that you are not able to attend in person.  

I, the undersigned, _______________________________________________ will attend the extraordinary general 

meeting of Hiddn Solutions ASA on 4 September 2019 and vote on behalf of: 

□ Vote for my own ________________ shares

□ Vote for other shares as specified in the enclosed proxy form

Shareholder’s name and address: ______________________________________________ 

(please use capital letters) 

______________________________________________ 

___________ _________________ _________________________ 

date place shareholder’s signature 

mailto:nis@nordea.com
http://www.hiddnsolutions.com/


PROXY – Extraordinary general meeting to be held in Hiddn Solutions ASA on 4 September 2019 

If you are unable to attend the extraordinary general meeting on 4 September 2019, you can authorize someone to meet 

and vote on your behalf by sending this proxy authorisation form to Nordea Bank Sbp, Client Relations, P.O. Box 1166 

Sentrum, 0107 Oslo, Norway, or per e-mail to nis@nordea.com or electronically at the company's website 

www.hiddnsolutions.com or through VPS Investor Services. 

The undersigned shareholder _______________________________________________ of Hiddn Solutions ASA 

hereby authorises: 

____________________________________ 

Name of proxy-holder 

to attend and vote on my behalf at the extraordinary general meeting 4 September 2019. If this proxy authorisation form is 

submitted without naming the proxy-holder, the proxy shall be deemed given to the chairman of the board of directors or 

the one he designates.  

The voting shall be conducted in accordance with the instructions below. If the boxes are not ticked, this will be 

interpreted as an instruction to vote in "favour" of the proposal in the notice. In the event of proposals that replace 

or supplement the proposals in the notice, the proxy-holder will decide how to vote.  

Item: For Against Abstain 

Proxy-

holder 

determines 

2. Approval of the notice and the agenda □ □ □ □ 

4. Share capital decrease □ □ □ □ 

5. Share capital increase in connection with reverse share split □ □ □ □ 

6. Reverse share split □ □ □ □ 

7. Private Placement – Share capital increase □ □ □ □ 

8. Debt conversion – Share capital increase □ □ □ □ 

9. Subsequent Offering □ □ □ □ 

10. Board authorization re share capital increase □ □ □ □ 

11. Board election* □ □ □ □ 

* A vote "For" is a vote in accordance with the proposal from the nomination committee.

Shareholder’s name and address: ______________________________________________ 

(please use capital letters) 

__________________ __________________ _______________________________________ 

date place shareholder’s signature 

If the shareholder is a company, a certificate of registration must be enclosed with the proxy. 

Ref.no.: 

Pin code: 

Appendix 1 

□ 

Chairman of the board of directors Øystein Tvenge or the one he designates□ 

mailto:nis@nordea.com
http://www.hiddnsolutions.com/



