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ANNUAL GENERAL MEETING FOR THE FISCAL YEAR 2010

Office TransLation

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
FOR 2010 FOR THE FISCAL YEAR 2010

Den 27.apnl 2011 kL 10:00 bLe det avholdt ordinær Badger Exptorer ÅSA’s (“Company”) Annual
generalforsamLing (OGF) i Badger Explorer ÅSA i GeneraL Meeting (“AGM”) for the fiscat year 2010
Jåttåvågveien 71 Stavanger. was hetd on 27 April 2011 at 10:00 CET at

Jåttåvågveien 7 in Stavanger.
Følgende saker bLe behandLet:

Agenda:

1. Åpning av OGF ved styrets Leder og I Opening of the AGM by the Chairman of the
registrering av fremmøtte aksjeeiere Board and registration of attending shareholders

GeneraLforsamlingen bLe apnet av styrets leder The AGM was opened by the Chairman of the Board
Rolf E. Ahlqvist, og de fremmøtte aksjonærer bLe of Directors (“Board”), RoLf E. Ahlqvist and the
registrert. attending sharehoLders were registered.

Dermed var 9 844 195 av i alt 18 512 289 aksjer og Thus, 9 844 195 of a totaL of 18 512 289 shares
stemmer representert, som utgjør totaLt 53,179%. were represented, which represents a total of

53.179%.

2. Valg av møteleder for OGF og valg av en 2. Election of chairman of the AGM and
deltaker til å medunderskrive protokollen election of a person to co-sign the minutes
sammen med møteleder for OGF together with the chairman of the AGM

Frank BLaker bLe valgt tiL møteLeder. Frank Blaker was eLected to chair the AGM.

Frednk Hagemann bLe vaLgt tiL a medundersknve Frednk Hagemann was eLected to co-sign the
protokoLLen sammen med møteLeder. minutes together with the chairman of the AGM.
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3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Møtelederen spurte om det var noen innvendinger
til innkaLting og dagsorden.

InnkaLling og dagsorden ble godkjent uten
innvendinger og møteleder erkLærte
generaLforsamLingen som Lovlig satt.

4. Godkjennelse av arsberetningen og
årsregnskapet for regnskapsåret 2010

Styrets forsLag til arsberetningen og årsregnskapet
for Badger ExpLorer ÅSA og konsernet bLe gjort
tiLgjengelig for alle aksjeeierne på selskapets
hjemmeside (www.bxpl.com) sammen med
innkalLingen til generalforsamLingen.

Styrets forsLag til arsberetningen og årsregnskapet
for Badger ExpLorer ÅSA og konsernet for
regnskapsåret 2010 ble enstemmig godkjent.

5. Styrets erklæring om godtgjørelse -

retningslinjer for 2011

Styrets erklæring om godtgjøreLse tiL selskapets
LedeLse bLe gjort tilgjengeLig på seLskapets
hjemmeside (www.bxpl.com) og forelagt
generaLforsamLingen.

I samsvar med styrets forsLag ble erklæring om
godtgjørelse retningslinjer for 2011 vedtatt mot
200 000 stemmer (2,03% av de fremmøtte).

3 Approval of the notice and agenda of the
AGM

The chairman of the AGM asked whether there
were any objections to the notice or the agenda of
the AGM.

The notice and the agenda were approved without
objections, and it was noted by the chairman that
the AGM was LawfuLLy convened.

4. Approval of the annual report and the
annual accounts for the fiscal year 2010

The Board’s proposal for the annuaL report and the
annuaL accounts for Badger Explorer ÅSA and the
Group were made availabLe to all sharehoLders on
the Company’s website (www.bxpl.com) together
with the notice of the AGM.

The annuaL report and the annuaL accounts for
Badger Explorer ÅSA and the Group for the fiscaL
year 2010 were unanimousLy approved.

5. The Board’s remuneration policy - guidelines
for 2011

The Board’s guidelines on remuneration of the
Company’s management were made available to
all sharehoLders on the Company’s website
(www.bxpL.com).

The remuneration poLicy guidelines were
presented to the sharehoLders at the AGM.

The ÅGM approved the remuneration policy
guideLines for 2011. 200 000 shares (2.03% of the
shares represented at the ÅGM) voted against the
proposal.
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6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets
medlemmer

Det ble forestatt at OGF godkjenner forslag til
styregodtgjørelsen for regnskapsåret 2010 med til
sammen NOK 937 500, fordeLt pa føLgende måte:

RoLf E. Ahlqvist NOK 300 000

Christian BuLl Enksson NOK 150 000

Bjørge Gretland NOK 75 000

Marcus Hansson NOK 62 500

Kristine HoLm NOK 150 000

Tone KvåLe NOK 200 000

I samsvar med styrets forslag ble godtgjørelse til
styrets medlemmer vedtatt mot i 029 422
stemmer (10,46% av de fremmøtte).

7. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer
av valgkomiteen

Det bLe foreslatt at OGF godkjenner forslag til
godtgjørelse til valgkomiteen med et totalt beløp
på NOK 55 000, fordelt på følgende måte:

Bjørge Gretland NOK 12 500

Marcus Hansson NOK 12 500

Rolf E. AhLqvist NOK 15 000

Knut Åm NOK 15 000

I samsvar med styrets forslag bLe godtgjøretse til
valgkomiteen vedtatt mot 800 000 stemmer (8,13%
av de fremmøtte).

6. Remuneration of the members of the Board
of Directors

It was proposed that the AGM approves the
remuneration of the Board for the fiscal year 2010
amounting to NOK 937 500, divided as foLlows:

RoLf E. Ahlqvist NOK 300 000

Christian BuLL Eriksson NOK 150 000

Bjørge GretLand NOK 75 000

Marcus Hansson NOK 62 500

Kristine Holm NOK 150 000

Tone KvåLe NOK 200 000

The AGM approved the remuneration of the Board.
1 029 422 shares (10.46% of the shares represented
at the AGM) voted against the proposal.

7. Remuneration of the members of the
Nomination Committee

It was proposed that the AGM approves the
remuneration of the members of the Nomination
Committee amounting to NOK 55 000, divided as
follows:

Bjørge Gretland NOK 12 500

Marcus Hansson NOK 12 500

RoLf E. Ahlqvist NOK 15 000

KnutÅm NOK15000

The AGM approved the remuneration of the
members of the Nomination Committee. 800 000
shares (8.13% of the shares represented at the
AGM) voted against the proposaL.
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8. Fastsettelse av revisors honorar

Møteleder presenterte honoraret som foresLås av
revisor Ernst a Young for arbeid utført i Løpet av
regnskapsåret 2010, totaLt NOK 353 500, fordelt pa
NOK 285 000 for standard revisorarbeid, NOK
27 000 for attestasjonstjenester og NOK 41 500 for
annen bistand.

ForsLaget bLe enstemmig vedtatt.

9. Valg av revisor

8. Determination of compensation of the
auditor

The account of the fees proposed by the auditor
Ernst a Young for its work dunng the fiscaL year
2010, in total NOK 353 500, divided into NOK 285
000 for standard audit work, NOK 27 000 for
assurance services and NOK 41 500 for other
assistance was presented to the AGM.

The proposaL was unanimousLy approved.

9. Election of auditor

Ernst & Young ble enstemmig gjenvaLgt som
seLskapets revisor.

10. Valg av medlemmer til styre

VaLgkomiteens innstiLLing angående valg av tre
kandidater tiL selskapets styre ble presentert.

Generalforsamlingen gjenvaLgte enstemmig Tone
Kvåle til OGF i 2013 og vaLgte enstemmig CLive
Mather og John Witson til OGF i 2013.

Selskapets styre består således av:

Ernst a Young was unanimously re-eLected as the
Company’s auditor.

10. Election of members to the Board of
Directors

The Nomination Committee’s proposaL regarding
the election of three candidates to the Company’s
Board of Directors was presented to the AGM.

The AGM unanimousLy re-elected Tone Kvåle until
the AGM in 2013 and unanimousty eLected Clive
Mather and John Wilson untiL the AGM in 2013.

Marcus Hansson (Leder) - vaLgt tiL OGF i 2012
Kristine Holm gjenvaLgt tiL OGF i 2012
Tone KvåLe gjenvaLgt tiL OGF i 2013
Clive Mather vaLgt tiL OGF i 2013
John Wilson vaLgt tiL OGF i 2013.

Therefore the Company’s Board of Directors
consists of:

Marcus Hansson (Chairman) - eLected until AGM in
2012
Kristine HoLm re-eLected until AGM in 2012
Tone Kvale re-eLected untiL AGM in 2013
CLive Mather eLected untiL AGM in 2013
John Wilson eLected untiL AGM in 2013.
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11. Valg av medlem til valgkomiteen

I samsvar med valgkomiteens innstilling bLe
følgende enstemmig gjenvalgt til valgkomiteen:

Bjørge Gretland gjenvaLgt tiL OGF i 2013.

11. Election of member of the Nomination
Committee

Supporting the Nomination Committee’s proposaL
the AGM unanimously re-etected the foLlowing as
member of the said committee:

Bjørge GretLand re-etected until AGM in 2013.

12. Board authorisations to increase the share
capital

Styrefullmakt I - Aks~einsentivordning: Board Authorisation I - Share Incentive Scheme:

Overensstemmende med styrets forslag ble
følgende vedtatt mot 200 000 stemmer (2,03% av
de fremmøtte):

1) I henhold tiL alLmennaksjeLoven ~ 10-14 gis
styret fuLlmakt tiL a forhøye selskapets aksjekapitaL
med inntil NOK 116 429 ved utstedelse av inntil
931 432 aksjer med paLydende verdi NOK 0,125.

2) Fullmakten skal være gyldig til tidspunktet for
selskapets ordinære generalforsamling som skaL
avhoLdes i 2012, forutsatt at den ikke under noen
omstendigheter skaL forbli gyLdig lengre enn til 30.
juni 2012.

3) Aksjeeiernes fortrinnsrett tiL å tegne aksjer i
henhold tiL allmennaksjelovens § 10-4 kan fravikes.

4) Fullmakten kan benyttes tiL å utstede aksjer
tiL ansatte, styremedlemmer og andre med
tiLknytning til selskapet som Ledd i selskapets
aksjeinsentivordni ng.

5) FuLLmakten omfatter også aksjeutstedelser
mot betaLing i andre eiendeler enn penger
(tingsinnskudd).

6) Fullmakten er ikke gyldig i tilfeLLe en fusjon i
henhoLd til aLlmennaksjeLovens S 13-5.

In accordance with the Board’s proposal, the AGM
passed the following resolution. 200 000 shares
(2.03% of the shares represented at the AGM))
voted against the proposaL.

1) In accordance with the PubLic Limited Liability
Companies Act § 10-14 the Board of Directors is
provided with authonsation to increase the
Company’s share capital with up to NOK 116 429
by way of issuance of up to 931 432 shares of
nominal value NOK 0.125.

2) The authonsation shaLL be vatid until the next
Annual General Meeting to be held in 2012 but in
no event Longer than until 30 June 2012.

3) The shareholders’ preferentiaL rights to
subscribe for shares in accordance with the PubLic
Limited LiabiLity Companies Act § 10-4 may be
waived.

4) The authorisation may be used to issue shares
to employees, directors and others connected with
the Company as a part of the Company’s share
incentive scheme.

5) The authonsation also includes share issues
made against payment by other means than in
cash (in kind contnbution).
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12. Styrefullmakter for forhøyelse av
aksjekapitalen
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7) Denne fullmakten skal sammen med den andre
fuLtmakten som tildeLes pa denne
generalforsamling være de eneste gyldige
fuLlmaktene styret har til a utstede aksjer i
selskapet.

StyrefulLmakt II - Ytterligere kapitaLisering:

I overensstemmelse med styrets forslag ble
følgende vedtatt:

6) The authonsation is not valid in the event of a
merger in accordance with the PubLic Limited
Liability Companies Act ~ 13-5.

7) This authonsation shaLl together with the
other authorisation provided by this General
Meeting be the only vaLid authonsations for the
Board of Directors to issue shares in the Company.

Board authorisation II - Further Capitalisation:

1) I henhold til allmennaksjeloven S 10-14 gis
styret fullmakt til å øke selskapets aksjekapital
med inntil NOK 231 403 ved utstedelse av inntiL
1 851 224 aksjer med pålydende verdi NOK 0,125.

2) FulLmakten skaL være gyldig til tidspunktet for
seLskapets ordinære generalforsamling som skal
avhoLdes i 2012, forutsatt at den ikke under noen
omstendigheter skal forbli gyldig lengre enn til 30.
juni 2012.

3) Aksjeeiernes fortnnnsrett til å tegne aksjer i
henhold til allmennaksjelovens § 10-4 kan fravikes.

4) Fultmakten kan benyttes tiL a utstede aksjer
til eksisterende aksjeeiere og eksterne investorer i
forbindeLse med selskapets ekspansjon, utvikling
og/eLler strategiske oppkjøp.

5) Fullmakten omfatter ogsa aksjeutstedelser
mot betaling i andre eiendeler enn penger
(tingsinnskudd).

6) Fullmakten er også gyLdig i tilfelle en fusjon i
henhoLd tiL allmennaksjetoven § 13-5, og kan også
benyttes dersom selskapet har avtaLt betaling i
aksjer i forbindelse med oppkjøp osv.

7) Denne fuLlmakten skal sammen med den andre
fullmakten som tildeLes på denne
generalforsamLing være de eneste gyldige
fuLlmaktene styret har til å utstede aksjer i
selskapet.

The AGM passed the following resotution.

1) In accordance with the Public Limited LiabiLity
Companies Act § 10-14 the Board of Directors is
provided with authonsation to increase the
Company’s share capital with up to NOK 231 403
by way of issuance of up to 1 851 224 shares of
nominal value NOK 0.125

2) The authorisation shalL be valid untiL the next
Annual General Meeting to be held in 2012 but in
no event Longer than until 30 June 2012.

3) The shareholders’ preferential nghts to
subscnbe for shares in accordance with the PubLic
Limited LiabiLity Companies Act § 10-4 may be
waived.

4) The authonsation may be used to issue shares
to existing shareholders and external investors in
connection with the Company’s expansion,
development and /or strategic acquisition.

5) The authorisation atso inctudes share issues
made against payment by other means than in
cash (in kind contribution).

6) The authonsation is also valid in the event of
a merger in accordance with the Public Limited
Liability Companies Act S 13-5, and may also be
used in the event the Company has agreed
payment in shares in connection with an
acquisition etc.
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7) This authonsation shaLL together with the
other authonsation provided by this General
Meeting be the onLy vaLid authorisations for the
Board of Directors to issue shares in the Company.

13 Generell orientering om selskapets status og
fremtidsutsikter

DagLig Leder holdt en kort presentasjon for
aksjonærene hvor det bLe informert om selskapets
status, pLaner for fremtiden og fremtidsutsiktene.

Onentenngen ble tatt tiL etterretning.

Det foreLå ikke mer tiL behandLing.

13. General briefing on the status of the
Company and future prospects

The CEO heLd a bnef presentation, informing the
shareholders of the current status of the Company
and future plans and prospects.

The AGM took note of the presentation.

There were no further matters.

—

Frednk Hagemann

1. Årsberetning og årsregnskap for Badger
Exptorer ÅSA og konsernet for regnskapsaret 2010
2. Revisors beretning for regnskapsåret 2010
3. Styrets erkLænng om godtgjørelse -

retningsLinjer for 2011

1. Annual Report with Annual Accounts for
Badger ExpLorer ÅSA and the Group for the fiscaL
year 2010
2. The auditor’s report for the fiscaL year 2010
3. The Board’s remuneration policy guidelines
for 2011

GeneraLforsamlingen ble deretter hevet.

Fran~ Blaker

VedLegg:

Frednk Hagemann

Meeting adjourned.

Fran BLaker

EncLosures:
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Vassbotnen 11 Forus, NO-4313 Sandnes
Postboks 8015, NO-4068 Stavanger
Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tif.: + 47 51 706600
Fax: + 4751 706601

Til generalforsamlingen i Badger Explorer ASA www.ey.no
Medlemmer av Den norske Revisorforening

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Badger ExplorerASA, som består av selskapsregnskap og
konsernregnskap. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember
2010, resultatregnskap, oppstillinger over andre inntekter og kostnader, endringer i egenkapital og
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets og administrerende direktørs ansvar for årsregnskapet
Styret og administrerende direktør er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et
rettvisende bilde i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU, og for
slik intern kontroll som styret og administrerende direktør finner nødvendig for å muliggjøre
utarbeidelsen av et arsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregriskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet
av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon om selskapsregnskapet og vår konklusjon om konsernregnskapet.

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet for Badger Explorer ASA avgitt i samsvar med lov og forskrifter og
gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2010 og av
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deres resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar
med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av
resultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrenng og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at styret og administrerende direktør har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig
og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov
og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 30. rs 2011
ERNs OUNGAS

Tommy L~’(
statsautorisert revisor
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GODTGJ0RELSE TIL LEDENDE ANSATTE - RETNINGSLINJER FOR 2011

Hovedpnnsippet i Badger ExpLorer ASAs godtgjøretsesordning for Ledende ansatte er å tiLby
konkurransedyktige betingeLser nar lønn, naturaLyteLser, bonusutbetatinger og pensjonsordninger er sett
under ett for å kunne behoLde dyktige Ledende ansatte i SeLskapet. Selskapet skal tiLby et lønnsnivå som
gjenspeiLer det gjennomsnittlige Lønnsnivået i sammen[ignbare norske selskaper.

Fastsettelsen av Lønn og annen godtgjøreLse til Ledende ansatte for regnskapsaret 2011 skaL baseres pa
ovennevnte hovedpnnsipp.

RetningsLinjen er at fast lønn for hver enkelt Ledende ansatt skaL være konkurransedyktig og basert pa
den enkeLtes erfaring, ansvarsområder samt oppnådde resultater. Lønn og annen godtgjøreLse skal
reguLeres årlig.

I tiLLegg tiL grunntønn kan Ledende ansatte gis bonus. Dersom det innføres en bonusordning vil
evaluenngskntenene bLi delt inn i to deLer basert pa henhoLdsvis SeLskapets og den enkeLtes prestasjon.
Målene for administrerende direktør skal fastsettes av SeLskapets styre. Administrerende direktør
fastsetter relevante mål for de øvrige Ledende ansatte basert pa prinsipper definert av styret i BXPL.

Ledende ansatte vil også motta godtgjøreLse i naturaLia, for eksempel dekket privat avisabonnement,
utgifter til mobiLteLefon, IT og telefon.

Den 15. september 2009 bLe det opprettet et nytt aksjeopsjonsprogram for aLLe ansatte i Badger
ExpLorer ASA. Av totalt 407 250 utdeLte aksjeopsjoner ble Selskapets Ledelse tiLdeLt 275 000, som utgjør
67,5 %. Opsjonene kan utøves innen 36 måneder fra september 2009 (29 måneder for (eder kvaLitet,
risiko og Levennger) og kan kun utøves i transjer, tidLigst 12 måneder etter emisjon (tidligst 15.
september 2010 for (eder kvalitet, risiko og Levennger), deretter ved inntil fire anLedninger per år,
meLLom tre og ti dager etter presentasjonen av Selskapets kvartaLsresuLtater. Hver opsjon gir
innehaveren rettigheter tiL å kjøpe en aksje tiL innLøsningspns NOK 10,- per aksje. For de 25 000
aksjeopsjonene tildelt Leder kvaLitet, risiko og Levennger gjelder inntøsningspris NOK 15,-. Ved utøvelse
av opsjoner skal innehaveren betale en pris på NOK 10,- per opsjonsaksje til Selskapet. Dersom
markedspnsen på BXPL aksjer på dato for utøvelse overstiger NOK 50,-, skal innLøsningsprisen økes med
et beLøp som tilsvarer 8 % av markedspnsen minus NOK 50,-.

ALLe i BXPLs LedeLse er med i innskuddspensjonsordingen Selskapet har inngått for aLLe sine ansatte.
Ordningen er innskuddsbasert og maksimert til en prosentandeL av 12G. Pensjonsalderen for alle ansatte
i SeLskapet, inkludert Ledelsen, er 67 år.
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Ved SeLskapets oppsigeLse av arbeidsforhotdet har konsernsjefen rett til tre maneders etterlonn, etter
en oppsigeLsestid pa tre maneder.

Styret i Badger Exptorer ÅSA har utarbeidet denne redegjoreLsen i henhoLd tiL aLLmennaksje[oven § 6-
16a, og den viL presenteres tiL ordinær generaLforsamLing 27. apriL 2011 for godkjenning.
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