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Til Aksjonærene i

NattoPharma ASA

18. april 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aksjeeierne i NattoPharma ASA organisasjonsnummer 987 774 339 innkalles til ordinær
generalforsamling 9. mai 2008 kl. 13.00 CET på selskapets forretningskontor med adresse
Lysaker torg 5, 1366 Lysaker.

Til behandling forligger følgende saker:

Dagsorden

1 Åpning av møtet ved styrets leder Hogne Vik, og opptak av fortegnelse over
møtende aksjeeiere

2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

3 Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

4 Vedtektsendringer

Se vedlagte forslag til nye vedtekter med begrunnelse.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

Selskapets vedtekter endres i tråd med vedlagte utkast.

5 Årsregnskapet og årsberetningen for 2007

Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2007. Årsregnskap, årsberetning
og revisjonsberetning følger vedlagt i elektronisk format, og som vil bli lagt ut på selskapets
internettside www.nattopharma.com og ettersendt til aksjonærene i trykt utgave i uke 17.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2007 godkjennes.

6 Styrevalg

http://www.nattopharma.com/
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To styremedlemmer er på valg, hhv styrets leder Hogne Vik og styremedlem Morten Sundstø.
I tillegg har Bjørn Pedersen bedt å bli fristillet, noe som innebærer at det er totalt tre
styremedlemmer på valg.

Valgkomiteens anbefaling vil bli offentliggjort på selskapets internettside før den ordinære
generalforsamlingen, se www.nattopharma.com.

7 Valg av leder og nytt medlem til valgkomiteen

Valgkomiteens anbefaling vil bli offentliggjort på selskapets internettside før den ordinære
generalforsamlingen, se www.nattopharma.com.

8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteens anbefaling vil bli offentliggjort på selskapets internettside før den ordinære
generalforsamlingen, se www.nattopharma.com.

9 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteens anbefaling vil bli offentliggjort på selskapets internettside før den ordinære
generalforsamlingen, se www.nattopharma.com.

10 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Det er nærmere redegjort for honorar til revisor utbetalt i 2007 i årsregnskapet i note 8.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

Godtgjørelse til revisor dekkes etter regning.

11 Vedtagelse av retningslinjer for valgkomiteen
Se vedlagte forslag til retningslinjer for valgkomiteen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

Retningslinjer for selskapets valgkomité vedtas i tråd med vedlagte utkast.

12 Behandling av styrets prinsipper om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til
ledende ansatte i selskapet.

12.1 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte,
herunder redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående
regnskapsåret og hvordan retningslinjene for lederlønnsfastsettelsen er blitt
gjennomført

12.2 Rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen for det
kommende regnskapsår.

http://www.nattopharma.com/
http://www.nattopharma.com/
http://www.nattopharma.com/
http://www.nattopharma.com/
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Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte følger
vedlagt.

* * * * *

Sted for generalforsamlingen
I henhold til allmennaksjeloven § 5-9, skal generalforsamlingen holdes i den kommune der
selskapet har sitt forretningskontor. Formelt sett har NattoPharma ASA sitt forretningskontor i
Oslo, men selskapet flyttet kontoret til Lysaker i 2007. Vedtektene er derfor foreslått endret.
Styret anser det imidlertid som praktisk å kunne avholde generalforsamlingen i selskapets
lokaler.

Aksjeeiernes rettigheter, deltakelse og fullmakt
I henhold til allmennaksjeloven § 5-12, skal generalforsamlingen åpnes av styreleder.
Aksjeeiere har rett til å delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget
valg.

Selskapet har utstedt 20.445.224 aksjer. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen,
dog slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som tilhører selskapet. Selskapet eier i
dag ingen egne aksjer. Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende
eier, og som er registrert i verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for generalforsamlingen.
Dersom aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter
for de transporterte aksjene kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom
ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Aksjeeier kan ta med
rådgiver(e) og gi talerett til én rådgiver.

Dersom aksjeeierens aksjer er forvalterregistrerte jf allmennaksjeloven § 4-10, og aksjeeieren
ønsker å avgi stemme for sine aksjer, må aksjeeieren medbringe en skriftlig bekreftelse fra
forvalteren på at aksjeeieren er den reelle aksjeeier.

Dersom aksjeeiere ikke kan møte personlig, kan aksjeeieren møte og stemme i
generalforsamlingen ved fullmektig. Fullmaktsskjema kan da sendes til NattoPharma ASA,
innen 8. mai kl 16.00. Fullmaktsskjema kan også tas med på generalforsamlingen. Hvis
ønskelig, kan slik fullmakt gis til styrets leder, Hogne Vik. Fullmakter som er utstedt uten
særskilt angivelse av navnet på fullmektigen, vil bli ansett gitt til styrets leder, eller til en
person som styrets leder utpeker som sin fullmektig. Fullmakter gitt til styrets leder som er
mottatt senere enn 8. mai kl 16.00, kan bli sett bort fra. Legitimasjon for fullmektig og
fullmaktsgiver, og eventuelt også firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge
fullmakten. Fullmaktsskjema er vedlagt.

Styret gjør oppmerksom på at det er innført nye flaggeregler i forbindelse med stemmegivning
ved fullmakt. Innehavelse av en stemmefullmakt uten stemmeinstruks likestilles etter
verdipapirhandelloven § 4-2 tredje ledd med innehavelse av rettigheten til aksjen
stemmefullmakten gjelder. Dette medfører at stemmefullmektig vil ha plikt til å flagge sine
aksje– og stemmerettigheter, dersom andelen aksjer fullmektigen representerer gjennom åpne
stemmefullmakter og egne aksjer samlet når opp til tersklene for flaggeplikt i
verdipapirhandelloven § 4-2 annet ledd.
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Det antas av Kredittilsynet i rundskriv av 28. januar 2008 at fullmakter i alminnelighet må
anses å være gitt ”uten instruks” i lovens forstand, med mindre instruks er gitt for samtlige av
de saker generalforsamlingen skal behandle.

Aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som vedkommende har
meldt skriftlig til styret i så god tid at saken enten kunne tas med i innkallingen, eller dersom
det er minst to uker igjen til generalforsamlingen, slik at det kan sendes ut ny innkalling.
Generalforsamlingen kan som hovedregel ikke behandle andre saker enn de som er nevnt i
innkallingen. Forslag til valg av kandidater til styret eller medlemmer av valgkomiteen kan
fremsettes også under generalforsamlingen.

For ytterligere informasjon om deltakelse og stemmegivning vises det til allmennaksjeloven
og særlig lovens kapittel 5.

Selskapets årsregnskap, årsberetningen og revisjonsberetning for 2007 er lagt ut på selskapets
internett side, se www.nattopharma.com sammen med denne innkallingen til
generalforsamling. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning vil bli ettersendt pr. post
senest en – 1 – uke før generalforsamlingen avholdes.

Vedlagt innkallingen er begrunnelse og forslag til vedtak vedrørende sak 4. Forslag til nye
vedtekter er i sin helhet også vedlagt innkallingen. Videre er styrets erklæring om fastsettelse
av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, samt valgkomiteens forslag til
valgkomiteens retningslinjer vedlagt. Valgkomiteens anbefaling vedrørende valg av
styremedlemmer, styrets leder, godtgjørelse til styrets medlemmer, forslag til medlemmer av
valgkomiteen og eventuelt honorar til disse, vil bli offentliggjort på selskapets internettside
før den ordinære generalforsamlingen, se www.nattopharma.com.

Dersom aksjeeierne ønsker å benytte fullmektig, henstilles aksjeeierne om å fylle ut og
returnere vedlagte fullmaktsskjema til NattoPharma ASA Lysaker torg 5, 1366 Lysaker, P.O.
Box 397, NO-1326 Lysaker, Norway, telefaks (+47) 22 55 36 31, innen 8. mai 2008 kl 16.00,
eller medbringe denne i original på generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen
for STYRET i NattoPharma ASA

Hogne Vik
styreleder

http://www.nattopharma.com/
http://www.nattopharma.com/
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SAK 4: BEGRUNNELSE OG FORSLAG TIL VEDTAK

Styret har foreslått språklige og innholdsmessige endringer i selskapets vedtekter. Utkast til
nye vedtekter følger vedlagt. Endringene foreslås primært for å overholde gjeldende
regelverk, samt å overholde NUES sin anbefaling om god eierstyring og selskapsledelse datert
7. desember 2007. Endringene som foreslås er:

Overskriften:
Organisasjonsnummer foreslås tatt inn under overskriften i vedtektene, og stiftelsesdato og
endringsdato foreslås også inntatt under overskriften. Dette for å skape klarhet.

Vedtektenes punkt 1:
Det foreslås språklige endringer fra Firma til Foretaksnavn ettersom den gamle firmaloven ble
endret til foretaksnavneloven ved lovendring nr 91 i 2003, og det er et krav i
allmennaksjeloven § 2-1 om ”foretaksnavn”. Videre er henvisningen til VPS foreslått flyttet
til punkt 4, da det er selskapets aksjer og ikke selskapet som sådan som registreres i VPS.

Vedtektenes punkt 1 foreslås endret til:

SELSKAPETS FORETAKSNAVN
Selskapets foretaksnavn er NattoPharma ASA. Selskapet er et
allmennaksjeselskap.

Vedtektenes punkt 2:
Det foreslås noen språklige endringer for å benytte samme terminologi som i
foretaksregisterloven av 1985 og allmennaksjeloven. Ettersom selskapet med virkning fra 1.
desember 2007 inngikk en leiekontrakt i nye lokaler på Lysaker, foreslås dessuten
forretningskommunen endret fra Oslo til Bærum.

Vedtektenes punkt 2 foreslås endret til:

FORRETNINGSKOMMUNE
Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bærum kommune.

Vedtektenes punkt 3:
Endringene skyldes NUES sin anbefaling for eierstyring og selskapsledelse punkt 2. Selskapet
investerer ikke i en hvilken som helst virksomhet, men ønsker å ha mulighet for å investere i
selskaper med tilknyttet virksomhet. Endringene foreslås for å reflektere realitetene.

Vedtektenes punkt 3 foreslås endret til:

SELSKAPETS VIRKSOMHET
Selskapets virksomhet er direkte og via eierinteresser i andre selskaper å: Utvikle,
distribuere og selge ernæringsprodukter og pharmasiprodukter, samt tilknyttede
tjenester til dette.

Vedtektenes punkt 4: Flytting fra punkt 1 til punkt 4.

Vedtektenes punkt 4 foreslås endret til:
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SELSKAPETS AKSJEKAPITAL
Selskapets aksjekapital er kr. 2.044.522,40 fordelt på 20.445.224 aksjer, pålydende kr
0,10.

Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen.

Vedtektenes punkt 5: Kun en språklig endring med tilføyelse av ordet ”fra”.

Vedtektenes punkt 5 foreslås endret til:

LEDELSE
Selskapets styre skal ha fra 3 til 5 medlemmer.
Generalforsamlingen velger styrets leder.
Selskapets firma tegnes av styrets leder eller daglig leder hver for seg.
Styret kan meddele prokura.
Selskapet skal ha en daglig leder.

Vedtektenes punkt 6:
Innholdet i dette punktet er materielt sett endret for å få vedtektene og praksis i samsvar med
NUES sin anbefaling for eierstyring og selskapsledelse punkt 7. Den viktigste endringen er å
utvide antall medlemmer til inntil 3 personer, samt å sikre uavhengighet fra styret ved at styret
ikke lenger skal utarbeide instruks for valgkomiteen, men at det er valgkomiteen selv som
skal fremlegge forslag til retningslinjer.

Vedtektenes punkt 6 foreslås endret til:

VALGKOMITÉ
Selskapet skal ha en valgkomité bestående av en leder og inntil to øvrige medlemmer
som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal maksimalt bestå av ett
eksisterende styremedlem, og da fortrinnsvis et styremedlem som ikke stiller til
gjenvalg. Valgkomiteen skal ikke bestå av representanter fra selskapets ledelse.

Valgkomiteen skal fremme forslag for generalforsamlingen om hvem som bør velges
som leder, styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret i selskapet og
forslag til godtgjørelse til disse. Om mulig skal valgkomiteens innstilling med
begrunnelse sendes aksjonærene sammen med innkallingen til generalforsamlingen
om slikt valg. Allmennaksjeloven §§ 6-7 og 6-8 får tilsvarende anvendelse.

Funksjonstiden for medlemmene i valgkomiteen er to år og valget arrangeres slik at
det hvert år er ett – henholdsvis to – medlemmer på valg.

Valgkomiteen skal selv foreslå retningslinjer for sitt arbeid, og forslag til nye
medlemmer til valgkomiteen. Slike retningslinjer, samt honorar til valgkomiteens
medlemmer skal godkjennes av generalforsamlingen. Honoraret skal reflektere det
tidsbruk som faktisk har medgått for valgkomiteens medlemmer.

Vedtektenes punkt 7:
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Punkt 7 er foreslått endret språklig for å presisere at det er generalforsamlingen som skal
avgjøre de aktuelle sakene. Videre er det foreslått en endring ved at både styrets leder og
styrets nestleder skal velges av generalforsamlingen dersom disse er på valg.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamlingen skal behandle og avgjøre:

- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetning, herunder utdeling av utbytte
- Valg av styrets leder, øvrige styremedlemmer og revisor (dersom disse er på valg)
- Valg av leder og eventuelle medlemmer til valgkomité
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

Selskapets vedtekter endres i tråd med vedlagte utkast.
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V E D T E K T E R
F O R

N A T T O P H A R M A A S A

org.nr. 987 774 339

(Stiftet 4. nov 2004, sist endret 9. mai 2008)

1. SELSKAPETS FORETAKSNAVN
Selskapets foretaksnavn er NattoPharma ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

2. FORRETNINGSKOMMUNE
Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bærum kommune.

3. SELSKAPETS VIRKSOMHET
Selskapets virksomhet er direkte og via eierinteresser i andre selskaper å:
Utvikle, distribuere og selge ernæringsprodukter og pharmasiprodukter, samt
tilknyttede tjenester til dette.

4. SELSKAPETS AKSJEKAPITAL
Selskapets aksjekapital er kr. 2.044.522,40 fordelt på 20.445.224 aksjer, pålydende kr
0,10.

Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen.

5. LEDELSE
Selskapets styre skal ha fra 3 til 5 medlemmer.
Generalforsamlingen velger styrets leder.
Selskapets firma tegnes av styrets leder eller daglig leder hver for seg.
Styret kan meddele prokura.
Selskapet skal ha en daglig leder.

6. VALGKOMITÉ
Selskapet skal ha en valgkomité bestående av en leder og inntil to øvrige medlemmer
som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal maksimalt bestå av ett
eksisterende styremedlem, og da fortrinnsvis et styremedlem som ikke stiller til
gjenvalg. Valgkomiteen skal ikke bestå av representanter fra selskapets ledelse.

Valgkomiteen skal fremme forslag for generalforsamlingen om hvem som bør velges
som leder, styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret i selskapet og
forslag til godtgjørelse til disse. Om mulig skal valgkomiteens innstilling med
begrunnelse sendes aksjonærene sammen med innkallingen til generalforsamlingen
om slikt valg. Allmennaksjeloven §§ 6-7 og 6-8 får tilsvarende anvendelse.

Funksjonstiden for medlemmene i valgkomiteen er to år og valget arrangeres slik at
det hvert år er ett – henholdsvis to – medlemmer på valg.

Valgkomiteen skal selv foreslå retningslinjer for sitt arbeid, og forslag til nye
medlemmer til valgkomiteen. Slike retningslinjer, samt honorar til valgkomiteens
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medlemmer skal godkjennes av generalforsamlingen. Honoraret skal reflektere det
tidsbruk som faktisk har medgått for valgkomiteens medlemmer.

7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamlingen skal behandle og avgjøre:

- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetning, herunder utdeling av utbytte
- Valg av styrets leder, øvrige styremedlemmer og revisor (dersom disse er på valg)
- Valg av leder og medlemmer til valgkomité
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

8. FORHOLDET TIL ALLMENNAKSJELOVEN
Forøvrig vises det til enhver tid gjeldende allmennaksjelovgivning.
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VALGKOMITÉ

FOR NATTOPHARMA ORG. NR. 987 774 339

VEDTATT I ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 9. MAI 2008

MANDAT OG RETNINGSLINJER

1. Formål og mandat

I henhold til Selskapets vedtekter § 6, skal selskapet ha en valgkomité. Valgkomiteens formål
er å vurdere og anbefale kandidater som styremedlemmer til selskapets styre, samt å foreslå
godtgjørelse til disse. Valgkomiteen skal gi innstilling til generalforsamlingen vedrørende
følgende:

 Kandidater som foreslås som styremedlemmer
 Hvem som bør velges som styrets formann
 Kandidater som forelås valgt inn i Valgkomiteen
 Hvem som bør velges som formann i Valgkomiteen
 Godtgjørelse til styrets medlemmer
 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer
 Forslag til instruks for valgkomiteen, og når denne er vedtatt, forslag til eventuelle

endringer i instruksen for valgkomiteen

Forslagene skal fremsettes i form av en begrunnet innstilling, som i utgangspunktet skal være
ferdigstilt innen 3 uker før generalforsamlingen skal avholdes. Dersom det ikke er mulig å
ferdigstille innstillingen innen 3 uker før generalforsamlingen skal avholdes, eksempelvis
fordi foreslåtte kandidater har bedt om betenkningstid, skal innstillingen ferdigstilles så raskt
som mulig. Innstillingen skal gjøres tilgjengelig for aksjonærene i selskapet.

2. Valgkomiteens sammensetning.

Valgkomiteen skal bestå av inntil 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen.
Valgkomiteens leder skal velges direkte av generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal sammensettes slik at den i størst mulig grad ivaretar prinsippene om
uavhengighet i Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) sin anbefaling punkt
7, slik denne til enhver tid foreligger. Valgkomiteen skal maksimalt bestå av ett eksisterende
styremedlem, og da fortrinnsvis et styremedlem som ikke stiller til gjenvalg. Valgkomiteen
skal ikke bestå av representanter fra selskapets ledelse.

Allmennaksjeloven §§ 6-7, 6-8 og 6-27 får tilsvarende anvendelse for valgkomiteen.
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3. Saksbehandlingsregler for Valgkomiteen

Valgkomiteen skal opptre i samsvar med alminnelige aksepterte prinsipper for god eierstyring
og selskapsledelse, deriblant NUES sin anbefaling punkt 7.

Valgkomiteen skal møtes så ofte som det anses formålstjenelig og nødvendig, men minimum
1 gang per år. Valgkomiteen skal møtes når valgkomiteens leder kaller inn til møte.
Valgkomiteens leder er pliktig til å innkalle til møte dersom ett av de øvrige medlemmene ber
om det, dersom styrets leder eller selskapets administrerende direktør har anmodet om det.

Valgkomiteen anses beslutningsdyktig dersom komiteens leder og ett annet medlem er til
stede. Det skal minst 1 gang per år avholdes møte med styrets leder og selskapets
administrerende direktør.

Det skal føres referat fra møtene, og valgkomiteens medlemmer skal signere referatene.
Referatene skal oppbevares av selskapet.

4. Ytterligere presiseringer av valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal:

 Utvikle gode arbeidsmetoder for å søke etter nye styremedlemmer til selskapets styre,
hensyntatt de krav som følger av allmennaksjeloven, selskapets vedtekter, NUES sin
anbefaling for god eierstyring og selskapsledelse, og øvrige lovbestemmelser som
måtte være av betydning.

 Når de skal vurdere kvalifikasjonene til aktuelle styremedlemmer, i tillegg til
eventuelle krav som følger av lovgivningen og selskapets vedtekter, legge vekt på
hvert potensielle medlems personlige og profesjonelle integritet, erfaring, kompetanse,
evne og vilje til å avsette tid til å arbeide i selskapets og aksjonærenes interesse.
Valgkomiteen må også ta hensyn til styrets sammensetning som helhet, slik at styret
totalt sett innehar den nødvendige kompetanse, og er egnet til å fungere som et
kollegium.

 Opprettholde en god dialog med aksjonærene, styret og administrerende direktør for å
forstå selskapets utvikling og utfordringer, og for å kunne foreslå kandidater som vil
kunne få tilslutning fra aksjonærene

 Vurdere hvorvidt de foreslåtte medlemmene kvalifiserer som ”uavhengig” etter NUES
sin anbefaling punkt 8, og begrunne dette i innstillingen

 Vurdere størrelsen på godtgjørelse til styrets medlemmer, og komme med innstilling
til generalforsamlingen vedrørende godtgjørelsens størrelse. Ved vurdering av
godtgjørelsens størrelse skal det tas hensyn til den tid som reelt sett har medgått til
styrets arbeid.

 Vurdere egnetheten av, og innholdet i disse retningslinjene minst 1 gang per år, og
foreslå endringer for den ordinære generalforsamlingen når det anses hensiktsmessig.

 Foreta en egenevaluering av arbeidet, og utforme en rapport om dette til aksjonærene i
forbindelse med den ordinære generalforsamlingen.
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Styrets retningslinjer for avlønning av ledende ansatte for kommende
regnskapsår, samt styrets redegjørelse for den lederlønnspolitikken som
har vært ført det foregående regnskapsåret

1. STYRETS RETNINGSLINJER FOR AVLØNNING AV LEDENDE
ANSATTE FOR KOMMENDE REGNSKAPSÅR 2009

1.1 Formål
Formålet med denne erklæringen er å angi de overordnede retningslinjer for selskapets
fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2009, jfr.
Allmennaksjeloven §6-16 a.

Styret må til enhver tid fastsette de nærmere detaljer, herunder tildelingskriterier, ut fra
selskapets interesser og behov.

1.2 Hovedretningslinjer
Ved definering av kriteriene som ligger til grunn for retningslinjene for lønnsfastsettelsen er
det underliggende prinsippet at den totale lønnspakken skal reflektere det ansvaret og de
oppgavene som ligger hos den enkelte i ledergruppen, samt at den ansatte bidrar til den
langsiktige verdiskapningen i Selskapet. Det er avgjørende at selskapet kan tilby
konkurransedyktige betingelser for å kunne tiltrekke seg personer med de egenskaper og den
kompetanse som er nødvendig for å underbygge den strategiske utviklingen av selskapet,
nasjonalt så vel som internasjonalt.

Bonusordninger skal knyttes opp mot individuelle eller kollektive resultatmål. Godtgjørelsen
bør ikke være av en slik art eller omfang at den kan skade selskapets renommé.

Godtgjørelsen kan bestå både av basislønn og andre tilleggsytelser, herunder men ikke
begrenset til naturalytelser, bonus, etterlønn og pensjons- og forsikringsordninger. Fast
basislønn utgjør normalt hoveddelen av godtgjørelsen.

Det gjelder ingen særskilte rammer for de forskjellige kategorier ytelser eller det samlede
nivået for godtgjørelse til ledende ansatte.

Disse retningslinjene vil også bli lagt til grunn for inneværende regnskapsår.

2. STYRETS REDEGJØRELSE FOR DEN LEDERLØNNSPOLITIKKEN SOM
HAR VÆRT FØRT DET FOREGÅENDE REGNSKAPSÅRET

Selskapet har følgende ledende ansatte:

Stein Vidar Westbye, Adm. Dir.
Erik Tjørstad, Finansdir.
Anne Bjørneby Vik, Direktør FoU, Regualtoriske forhold
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Frode Marc Bohan, Markedsdir 1.1.08 - 28.02.08
Siri Stabel Olsen, Markedsdir. fra 01.03.08

Styret i Selskapet er ansvarlig for å bestemme avlønningen til administrerende direktør, og
administrerende direktør er i samråd med styret igjen ansvarlig for å bestemme avlønningen
av de ledende ansatte.

Fast lønn pr idag er;

Stein Vidar Westbye NOK 1 284 000,-
Erik Tjørstad NOK 642 000,-
Anne Bjørnebye Vik NOK 695 000,-
Frode Marc Bohan NOK 748 992,-
Siri Stabel Olsen NOK 700 000,-

Det er inngått avtale om bonus for Siri Stabel Olsen, NOK 150 000,- etter 6 måneder og i
tillegg ved oppnåelse av budsjett med en bruttomargin på 45 % ytterliggere NOK 150.000,-.
Ved bruttomargin utover 45 % vil det påløpe ytterliggere provisjonsbonus på 2 %. Det er i
tillegg inngått avtale med Erik Tjørstad om en bonus for 2007 på totalt NOK 300.000.

Opsjonsprogram:
Generalforsamlingen godkjente 22. juni 2007 et opsjonsprogram for ledende ansatte og andre
nøkkelpersoner.

Følgende personer har fått tilbud om å tegne aksjer i henhold til dette:
Navn Antall aksjer Periode Aksjekurs
Erik Tjørstad 50 000 31.12.2008 NOK 5,- pr aksje
Erik Tjørstad 50 000 21.06.2009 NOK 5,- pr. aksje

Andre forhold:
Administrerende direktør og ledergruppen deltar pt. i en pensjons- og forsikringsordning
gjennom Storebrand Livsforsikring AS. Administrerende direktør har en avtale om etterlønn i
18 måneder fra fratredelsesdato, mens ledergruppen har standard arbeidskontrakter og
standard betingelser i forbindelse med oppsigelsestiden. Det foreligger ingen øvrige avtaler
om sluttpakker.
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FULLMAKTSSKJEMA

Til:
NattoPharma ASA
Lysaker torg 5,
1366 Lysaker,
P.O. Box 397,
NO-1326 Lysaker,
Norway,
telefaks (+47) 22 55 36 31,

Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme i ordinær generalforsamling i
NattoPharma ASA 9. mai 2008 til

_______________________________________________________
navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato

for mine/våre ……………….. aksjer.
antall

Navn på aksjonær: _________________________________

F.nr. eller org.nr. på aksjonær: _________________________________

_________________________________ _______________________________________
Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest


