
Til aksjeeiere i Petrolia ASA To the shareholders of Petrolia ASA 

 30. november 2011 30. november 2011 

 

Innkalling til ekstraordinær 

generalforsamling 

 

 

Notice of extraordinary  

general meeting 

 
Aksjeeierne i Petrolia ASA innkalles til 

ekstraordinær generalforsamling fredag 30. 

desember 2011 kl. 15:30 i selskapets lokaler i 

Haakon VIIs gate 1, 2. etg, Oslo. 

 

 

Til behandling foreligger: 

 

Dagsorden 

 

1 Åpning av møtet ved styrets leder og 

opptak av fortegnelse over møtende 

aksjeeiere 

 

 

2 Valg av møteleder og en person til å 

medundertegne protokollen 

 

 

3 Godkjenning av innkalling og forslag til 

dagsorden 

 

4 Utstedelse av vederlagsaksjer i fusjon 

mellom Petrolia Rigs II AS og IO&R 

AS 

 

5 Godkjennelse av fusjon – flytting av 

hovedkontor til Kypros 

 

 

 

Innkalling og saksdokumenter vil også være 

tilgjengelig på www.petrolia.no. 

 

Dersom en aksjeeier likevel ønsker å få tilsendt 

saksdokumenter, kan henvendelse rettes til: 

 

Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services 

Postboks 1166 Sentrum 

0107 Oslo 

 

Telefaks: +47 22 48 63 49 

E-post: issuerservices@nordea.com.  

The shareholders of Petrolia ASA are hereby 

invited to attend the extraordinary general 

meeting on Friday 30 December at 15:30 

(CET) at the company’s office in Haakon 

VIIs gate 1, 1
st
 floor, Oslo. 

 

The general meeting has the following 

 

Agenda 

 

1 Opening of the meeting by the 

chairman of the board of directors and 

registration of shareholders in 

attendance 

 

2 Election of chairman of the meeting 

and of one person to co-sign the 

minutes 

 

3 Approval of the summons and the 

proposed agenda 

 

4  Issue of consideration shares in 

merger between Petrolia Rigs II AS 

and IO&R AS  

 

5 Approval of merger, redomiciliation 

of head office to Cyprus 

 

 

 

The summons and related documents will 

also be accessible at www.petrolia.no. 

 

If a shareholder wish to have the documents 

sent to him, a request can be addressed to: 

 

Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services 

Postboks 1166 Sentrum 

0107 Oslo 

 

Telefax: +47 22 48 63 49 

E-mail: issuerservices@nordea.com. 

http://www.petrolia.no/
mailto:issuerservices@nordea.com
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Totalt antall aksjer i selskapet er 167 078 

463. Hver aksje gir én stemme på general-

forsamlingen, likevel slik at det ikke kan 

utøves stemmerett for aksjer som tilhører 

selskapet. Selskapet eier i dag 525 003 egne 

aksjer. 

 

En aksjeeier har rett til å avgi stemme for det 

antall aksjer vedkommende eier, og som er 

registrert i verdipapirsentralen (VPS) på tids-

punktet for generalforsamlingen. Dersom en 

aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått 

ervervet registrert i VPS på tidspunktet for 

generalforsamlingen, kan stemmerettigheter 

for de transporterte aksjene kun utøves dersom 

ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på 

generalforsamlingen. Fremleggelse av 

sluttseddel mottatt av et investeringsforetak vil 

ikke alene være tilstrekkelig. Det må 

godtgjøres hvem den reelle selgeren er. 

 

En som har avhendet aksjer kan likevel avgi 

stemme for aksjene dersom han fremlegger 

avtale med erververen der det fremgår at 

avhenderen kan utøve rettigheter som aksjeeier 

på tidspunktet for generalforsamlingen, jf. asal. 

§ 4-2 (2). Erververen kan tilsvarende ikke avgi 

stemme for de aktuelle aksjene. 

 

 

 

En aksjeeier kan ta med rådgiver(e) og gi 

talerett til én rådgiver. 

 

 

Dersom aksjene er registrert i VPS på en 

forvalter, jf. asal. § 4-10, og den reelle 

aksjeeieren ønsker å møte i selskapets 

generalforsamling og avgi stemme for sine 

aksjer, må den reelle aksjeeieren fremlegge en 

skriftlig bekreftelse fra forvalteren på at 

aksjeeieren er den reelle aksjeeier, samt en 

erklæring fra aksjeeieren selv på at han er den 

reelle eier sammen med påmelding til 

generalforsamlingen, samt fremlegge disse for 

generalforsamlingen. 

 

En aksjeeier har rett til å fremme forslag til 

endring av vedtak som er oppført på 

 

The total number of shares in the company is 

167 078 463.  One share is entitled to one 

vote, except with regard to shares owned by 

the company itself. The company currently 

owns 525 003 shares in the company. 

 

A shareholder may vote for as many shares as 

he owns and which are registered with the 

Securities Depository (SD) at the date of the 

general meeting. If a shareholder has 

acquired shares and the acquisition has not 

been registered, voting rights for such shares 

can only be exercised if it can be documented 

that the acquisition has been reported to the 

SD. Presentation of contract note received 

from an investment banker will not in itself 

be sufficient. It must be documented who the 

actual seller is. 

 

 

A shareholder who has sold shares may 

nevertheless vote for such shares if he can 

present an agreement with the buyer to the 

effect that the seller may exercise shareholder 

rights at the time of the general meeting, cf. 

the Norwegian Public Limited Companies 

(PLC) Act section 4-2 (2). The buyer may 

correspondingly not vote for the shares in 

question. 

 

A shareholder may be accompanied by 

advisors and may allow one advisor to speak 

at the meeting. 

 

If the shares are registered on a nominee 

account, cf. the PLC Act section 4-10, and 

the ultimate owner wishes to attend the 

meeting and vote for his shares, such owner 

must attach to the attendance slip a 

confirmation in writing from the nominee to 

the effect that he is the ultimate owner of the 

shares, and also a statement from himself that 

he is the ultimate owner, and also present 

such documents at the meeting. 

 

 

A shareholder has the right to put forth a 

motion to amendment of the resolutions on 

the agenda.  A shareholder has the right to 



dagsordenen. En aksjeeier har rett til å få 

behandlet spørsmål på generalforsamling som 

meldes skriftlig til styret innen 7 dager før 

fristen for innkalling til generalforsamlingen 

sammen med et forslag til beslutning eller en 

begrunnelse for at spørsmålet settes på 

dagsorden, eller i en ny innkalling dersom 

lovens frist for å sende ut innkallingen 

fremdeles ikke har gått ut. 

 

 

Aksjeeiere som ønsker å møte på 

generalforsamlingen henstilles om å fylle ut, 

undertegne og returnere vedlagte møteseddel 

innen kl 14:00 torsdag 29. desember 2011 til: 

 

Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services 

Postboks 1166 Sentrum 

0107 Oslo 

 

Telefaks : +47 22 48 63 49. 

E-post: issuerservices @nordea.com  

 

Påmelding kan også gjøres via 

www.nordea.no/generalforsamlinger  

 

Aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å 

møte og avgi stemme for seg henstilles om å 

fylle ut, undertegne og returnere vedlagte 

fullmaktsskjema til den ovenfor nevnte adresse 

og innen samme frist. Dersom fullmakts-

skjemaet undertegnes uten angivelse av navnet 

til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til 

styreleder. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt 

vedkommende fullmakt til å møte og avgi 

stemme for seg. 

 

 

Denne innkallingen er sendt de aksjeeierne 

som var registrert i VPS per 29. november 

2011 

 

Velkommen til generalforsamling. 

 

Med vennlig hilsen for styret i  

PETROLIA ASA 

Berge Gerdt Larsen 

Styreleder 

 

 

have questions considered on the General 

Meeting if the questions are submitted in 

writing to the Board of Directors no later than 

7 days before the deadline for sending the 

notice of the general meeting, along with a 

proposal for a resolution or the grounds for 

including the issue on the agenda, or in a new 

summons in the event the deadline for issuing 

the summons has not lapsed. 

 

Shareholders who intend to attend the 

General Meeting are encouraged to complete, 

sign and return the attached attendance slip 

by Thursday 29 December 2011 at 14:00 

CET to 

 

Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services 

Postboks 1166 Sentrum 

0107 Oslo 

 

Telefax : +47 22 48 63 49 

E-mail: issuerservices@nordea.com 

 

Shareholders may also register on 

www.nordea.no/generalforsamlinger 

 

Shareholders who wish to authorise others to 

attend and vote, are encouraged to complete, 

sign and return the attached Form of Proxy to 

the above referred address and within the 

same date and time. If the Form of Proxy is 

signed without authorising any specific 

person, the company will complete the Proxy 

with the name of the Chairman of the Board 

who will then be considered to have been 

empowered by the shareholder to attend and 

vote on his behalf. 

 

This summons has been sent to all 

shareholders registered in the VPS per 29 

November 2011 

 

Welcome to the General Meeting. 

 

Yours sincerely, on behalf of the board of 

directors of PETROLIA ASA 

Berge Gerdt Larsen 

Chairman of the Board of Directors 

 

 

mailto:issuerservices.no@nordea.com
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VEDLEGG 

Ad sak 4:  

Petrolias heleide datterselskap, Petrolia Rigs II 

AS ("Petrolia Rigs II") har planlagt å 

fusjonere med IO&R AS ("IO&R"). IO&R et 

heleid datterselskap av Independent Oil & 

Resources ASA. Petrolia Rigs II skal være det 

overtakende selskap, og fusjonen skal følgelig 

gjennomføres ved at IO&R overdrar alle sine 

eiendeler, rettigheter og forpliktelser til 

Petrolia Rigs II. IO&R oppløses ved 

gjennomføringen av fusjonen.  

 

 

Fusjonsplanen er godkjent av de fusjonerende 

selskapenes respektive generalforsamlinger 

under forutsetning av at Petrolias 

generalforsamling godkjenner Petrolias 

tiltredelse av fusjonsplanen samt utstedelse av 

vederlagsaksjer som beskrevet under.  

Fusjonsplanen gjøres tilgjengelig i tilknytning 

til denne innkallingen. 

 

I henhold til fusjonsplanen skal vederlag til 

Independent Oil & Resources ASA gis i form 

av aksjer i Petrolia ASA slik 

aksjeloven/allmennaksjelolven § 13-2 (2) gir 

anledning til. Siden dette innebærer at Petrolia 

må forhøye sin aksjekapital mot innskudd i 

annet enn penger, har styret sørget for 

utarbeidelse av en sakkyndig redegjørelse i 

medhold av almennaksjeloven § 10-2 jf. § 2-6. 

Denne redegjørelsen gjøres også tilgjengelig i 

tilknytning til denne innkallingen. 

 

 

 

På den bakgrunn foreslår styret at 

generalforsamlingen fatter følgende beslutning: 

 

 

A. Generalforsamlingen godkjenner at 

Petrolia tiltrer fusjonsplan datert 29. 

november 2011 mellom Petrolia Rigs II 

AS som overtakende selskap og IO&R 

AS som overdragende selskap.   

 

APPENDICES 

Item No. 4:  

Petrolia's wholly owned subsidiary, Petrolia 

Rigs II AS ("Petrolia Rigs II") is planning to 

merge with IO&R AS ("IO&R"). IO&R is a 

wholly owned subsidiary of Independent Oil 

& Resources ASA. Petrolia Rigs II shall be 

the assignee company in the merger, which 

means that the merger will be completed 

though a transfer of all of IO&R's assets, 

rights and obligations to Petrolia Rigs II. 

IO&R shall be dissolved following 

completion of the merger. 

 

The merger plan has been approved by the 

respective general meetings of the merging 

companies on the condition that Petrolia's 

general meeting approved Petrolia's accession 

to the merger plan and issue of consideration 

shares as described below. The merger plan is 

being made available in connection with this 

summons. 

 

Pursuant to the merger plan, the consideration 

receivable by Independent Oil & Resources 

ASA shall be in the form of shares in Petrolia 

ASA as the Public Limited Companies Act 

section 13-2 (2) allows for. Since this implies 

that Petrolia must increase its share capital 

against contribution in kind, the board of 

directors have arranged for the preparation of 

an independent experts' statement cf. the 

Public Limited Companies Act section 10-2 

cf. section 2-6. This statement is also being 

made available in connection with this 

summons. 

 

On this basis, the board of directors proposes 

that the general meeting passes the following 

resolution: 

 

A. The general meeting approves 

Petrolia's accession to the merger 

plan dated 29 November 2011 

between Petrolia Rigs II AS as the 

surviving company and IO&R AS as 

the transferring company. 



 

 

B. Som angitt i fusjonsplanen, skal 

Petrolia utstede de vederlagsaksjer som 

aksjeeieren i IO&R AS skal motta, jf. 

almennaksjeloven § 13-2 (2). For denne 

kapitalforhøyelsen skal gjelde: 

 

 

1. Aksjekapitalen forhøyes med NOK 5 

400 000, ved nytegning av til sammen 

135 000 000 aksjer, hver pålydende 

NOK 0,04. Angivelsen av 

aksjekapitalen og antallet aksjer i 

vedtektene § 4 endres tilsvarende. 

 

2. Det skal betales NOK 0,55 for hver 

aksje, til sammen NOK 74 250 000, 

hvorav NOK 68 850 000 skal føres som 

overkurs. 

 

 

 

3. De nye aksjene utstedes til aksjeeieren i 

IO&R som fusjonsvederlag mot at 

IO&R overdrar til Petrolia Rigs II de 

eiendeler, rettigheter og forpliktelser 

som fusjonsplanen forutsetter.  

 

 

4. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett 

til tegning etter almennaksjeloven § 10-

4 fravikes.  

 

 

 

5. Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved at 

Petrolia Rigs II som aksjeinnskudd 

utsteder en fordring til Petrolia. 

Fordringens nominelle størrelse skal 

tilsvare netto virkelig verdi som 

Petrolia Rigs II tilføres ved fusjonen, 

ved overdragelse av samtlige eiendeler, 

rettigheter og forpliktelser fra IO&R, 

slik at fordringen blir NOK 74 250 000. 

   

 

6. Aksjene anses tegnet når 

generalforsamlingen i de fusjonerende 

selskapene gyldig har godkjent 

 

 

B. As stated in the merger plan, Petrolia 

shall issue consideration shares to the 

shareholder of  IO&R AS, cf. the 

Public Limited Companies Act section 

13-2 (2). In relation to this capital 

increase, the following shall apply: 

 

1. The share capital shall be increased 

by NOK 5 400 000, through the issue 

of a total of 135 000 000 shares, each 

with a par value of NOK 0.04. The 

articles of association § 4 shall be 

amended accordingly. 

 

2. The subscription price shall be NOK 

0.55 per share, equaling a total 

subscription amount of NOK 74 250 

000, of which NOK 68 850 000 shall 

be allocated to the share premium 

fund. 

 

3. The new shares shall be allocated to 

the shareholder of IO&R as 

consideration in the merger whereby 

IO&R transfers all its assets, rights 

and obligations to Petrolia Rigs II as 

prescribed by the merger plan. 

 

4. The existing shareholders' priority 

right to subscribe for new shares 

pursuant to the Public Limited 

Companies' Act section 10-4 is 

waived.  

 

5. The capital increase shall be 

completed by the issue of a receivable 

from Petrolia Rigs II AS to Petrolia to 

be used as contribution in kind. The 

nominal value of the receivable shall 

equal the net actual value received by 

Petrolia Rigs II through the transfer 

of all assets, rights and obligations of 

IO&R in the merger, in total NOK 74 

250 000.  

 

6. The shares shall be regarded as 

subscribed when the general meetings 

of the merging companies have 



fusjonsplanen.  

 

7. Aksjene anses innbetalt når fusjonen 

registreres gjennomført i 

Foretaksregisteret etter utløpet av 

kreditorfristen, jf. almennaksjeloven § 

13-16, og Petrolia Rigs II samtidig 

utsteder en fordring som nevnt ovenfor.  

 

 

 

8. De nye aksjene likestilles med 

selskapets allerede utstedte aksjer og 

gir rett til utbytte fra og med 

registrering av kapitalforhøyelsen i 

Foretaksregistret. 

 

 

 

Ad sak 5:  

For å komme nærmere sine internasjonale 

markeder og samtidig ha europeisk 

hovedkontor har Selskapet igangsatt en prosess 

med sikte på å flytte Selskapets hovedkontor til 

Kypros. Selskapets intensjon er å gjennomføre 

flyttingen gjennom en grensekryssende fusjon 

mellom et Kypriotisk allmennaksjeselskap, 

Petrolia E&P Holdings PLC ("Petrolia 

Kypros") med Petrolia Kypros som det 

overtakende selskap. Gjennomføringen av 

fusjonen vil også medføre at det overtakende 

selskapet omdannes fra et allmennaksjeselskap 

til et europeisk selskap (SE). 

 

I Selskapets ordinære generalforsamling 

avholdt 28. juni 2011, ba styret 

generalforsamlingen om å avgi en rådgivende 

instruksjon om hvorvidt styret burde 

gjennomføre denne flytte-/fusjonsprosessen. 

Generalforsamlingen stemte enstemmig for å 

gi styret mandat til å gå videre med prosessen. 

 

 

Petrolia Kypros er stiftet med det spesifikke 

formål å fasilitere flyttingen av Selskapet til 

Kypros som beskrevet over. Petrolia Kypros er 

eid av NET AS. Petrolia Kypros har ingen 

eiendeler bortsett fra innbetalt aksjekapital, og 

validly approved the merger plan. 

 

7. The shares shall be regarded as 

having been paid when the merger is 

registered in the Register of Business 

Enterprises after the expiry of the 

creditor notice period, cf. the Public 

Limited Companies Act section 13-16, 

and Petrolia Rigs II simultaneously 

issues a receivable as set out above.   

 

8. The new shares shall be equal to the 

existing shares of the company and 

shall give entitlement to dividends 

from the time the capital increase has 

been registered in the Register of 

Business Enterprises. 

 

 

Item No. 5:  

To be closer to its international markets yet 

maintaining a European headquarter the 

Company initiated a process of relocating its 

head offices to Cyprus. The Company's 

intention is to complete the redomiciliation 

by way of a cross-border merger with a 

Cyprus public company, Petrolia E&P 

Holdings PLC ("Petrolia Cyprus") with 

Petrolia Cyprus as the surviving entity. The 

completion of the merger will also lead to the 

conversion of the surviving entity from a 

public limited company into a European 

company (SE).   

 

In the Company's annual general meeting 

held 28 June 2011, the board of directors 

requested an indicative instruction from the 

general meeting on whether or not to initiate 

the redomiciliation/merger process. The 

general meeting voted unanimously in favor 

of giving the board of director a mandate to 

go ahead with the process. 

 

Petrolia Cyprus was established specifically 

in order to facilitate the redomiciliation of the 

Company to Cyprus as described above. 

Petrolia Cyprus is held by NET AS. Petrolia 

Cyprus has no assets apart from its paid-in 



selskapets eneste virksomhet er 

forretningsutvikling som gjennomføres av en 

enkelt deltidsansatt. 

 

Selskapets virksomhet vil bli videreført som 

"going concern" i Petrolia Kypros. Selskapets 

finansielle stilling og ledelse vil derfor ikke 

endres som følge av den foreslåtte fusjonen. 

Selskapets aksjonærer vil motta et antall aksjer 

i det fusjonerte selskapet som tilsvarer deres 

respektive eierandeler i Selskapet per datoen 

for gjennomføringen av fusjonen. det er en 

forutsetning for gjennomføring av fusjonen at 

Selskapets notering på Oslo Børs kan overtas 

av det overtakende selskapet etter fusjonen. 

 

 

 

 

Selskapets og Petrolia Kypros' respektive 

styrer har laget og signert en felles fusjonsplan 

med vedlegg. Styret har også laget en rapport 

om fusjonen, og revisjonsfirmaet RSM Hasner 

AS har laget en redegjørelse for verdsettelsen 

og bytteforholdet som er fastsatt i 

fusjonsplanen. Samtlige av disse dokumentene 

gjøres tilgjengelig på selskapets nettside, 

www.petrolia.no. Det vises til disse for 

ytterligere informasjon om den foreslåtte 

fusjonen. 

 

 

 

På den bakgrunn foreslår styret at 

generalforsamlingen fatter følgende beslutning: 

 

 

"Fusjonsplanen datert 29. november 2011 

mellom Petrolia ASA som det overdragende 

selskap og Petrolia E&P Holdings PLC som 

det overtakende selskap godkjennes." 

share capital, and its business activity 

consists solely of business development 

conducted by one part time employee.  

 

The business of the Company will be 

continued as a going concern in Petrolia 

Cyprus. The financial position and 

management of the Company will therefore 

not change as a result of the proposed merger. 

The shareholders of the Company will 

receive a number of shares in the merged 

company corresponding to their respective 

shareholdings in the Company as at the date 

of the completion of the Merger. It is a 

condition for the completion of the merger 

that the Company's listing on the Oslo Stock 

Exchange can be maintained by the surviving 

entity after the merger. 

 

The board of directors of the Company and 

Petrolia Cyprus respectively have prepared 

and signed a joint merger plan with 

appendices. The Board of Director has also 

prepared a report on the joint merger plan, 

and the audit firms RSM Hasner AS has 

prepared a statement on the valuation and 

exchange rate established by in the joint 

merger plan. All the above documents is 

available on the Company's web page, 

www.petrolia.no. Reference is made to such 

documents for further information on the 

proposed merger 

 

On this basis, the board of directors proposes 

that the general meeting passes the following 

resolution: 

 

"The merger plan dated 29 November 2011 

between Petrolia ASA as the transferring 

entity and Petrolia E&P Holding PLC is 

approved." 
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Aksjeeiers fullstendige navn og adresse 

 

        INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR 

        GENERALFORSAMLING  

 

 

Ekstraordinær generalforsamling i Petrolia ASA avholdes fredag 30. desember 2011 kl. 15.30 i selskapets lokaler 

i Haakon VIIs gate 1, 2. etg, Oslo. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 

MØTESEDDEL – Petrolia ASA– ekstraordinær generalforsamling 

 

Møteseddelen bør være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl. 14.00 torsdag 29. desember 2011. Innen samme 

frist kan påmelding også gjøres via www.nordea.no/generalforsamlinger.  

Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Pb. 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 22 48 63 49. 

 

Undertegnede vil møte i Petrolia ASAs     Aksjeeiers referansenr, pin kode og  

ekstraordinære generalforsamling fredag 30. desember 2011 og   fullstendige navn og adresse 

 

 avgi stemme for mine/våre aksjer og/eller 

 

 

 avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).              ____________     __________________________ 

            Dato   Aksjeeiers underskrift 
                   Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon 

i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

FULLMAKT – Petrolia ASA – ekstraordinær generalforsamling 

 

Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakten benyttes av den De 

bemyndiger. Fullmakten bør være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl. 14.00 torsdag 29. desember 2011. Innen 

samme frist kan fullmakt og forhåndstemmer også gjøres via www.nordea.no/generalforsamlinger.  

Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.  Telefaks 22 48 63 49. 

 

Undertegnede aksjonær i Petrolia ASA    Aksjeeiers referansenr, pin kode og  

gir herved:       fullstendige navn og adresse 

        

 Styrets leder Berge Gerdt Larsen  

 Andre (navn)   ……………………………………  

 

fullmakt til å møte og avgi stemme på vegne av mine/våre aksjer i Petrolia ASAs ekstraordinære generalforsamling 

fredag 30. desember 2011. Følgende forhåndstemmer gjelder for fullmakten: 

 

 Fullmakten er åpen   

 Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes for fremsatt forslag i følgende sak(er):    

 Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes mot fremsatt forslag i følgende sak(er):    

 Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes blankt i fremsatt forslag i følgende sak(er):  

 
(De fremsatte forslag fremgår av innkallingen. I personvalgsaker anses styrets innstilling som det fremsatte forslag. Dersom det i en 

bundet fullmakt ikke er angitt stemmeinstruks for en sak, står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes i saken.)   

 

   

        

___________ _________________________ 

         Dato      Aksjeeiers underskrift  
   Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon 

    i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.  

http://www.nordea.no/generalforsamlinger
http://www.nordea.no/generalforsamlinger


 
 

  

 

Shareholder’s full name and address 

 

NOTICE OF EXTRAORDINARY  

        GENERAL MEETING  

 

The extraordinary general meeting of Petrolia ASA will take place at 15.30 CET on Friday 30 December 2011 at 

our corporate office in Haakon VIIs gate 1, 1
st
 floor, Oslo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

 

ATTENDANCE FORM – Petrolia ASA – extraordinary general meeting 

 

This form should reach Nordea Bank Norge ASA no later than 14.00 CET on Thursday 29 December 2011. Within this 

deadline, registration can also be done on www.nordea.no/generalforsamlinger.  

Address: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, P O Box 1166 Sentrum, NO-0107 Oslo, Norway. 

Fax: +47 22 48 63 49. 

 

The undersigned will attend Petrolia ASA’s    Shareholder’s reference number, pin code and  

Extraordinary general meeting on Friday 30 December 2011 and  full name and address 

 

 vote for my/our shares 

 

 

 vote for shares specified in the attached proxy(ies).              ____________     __________________________ 

            Date   Shareholder’s signature 

             When signing on behalf of a shareholder, documentation 

              in the form of a power of attorney/proxy must be attached. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

PROXY FORM – Petrolia ASA – extraordinary general meeting 

 

If you are unable to attend the annual general meeting in person, you can use this form to appoint a proxy. This form 

should reach Nordea Bank Norge ASA no later than 14.00 CET on Thursday 29 December 2011. Within this deadline, 

proxy and pre-voting can also be done on www.nordea.no/generalforsamlinger.  

Address: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, P O Box 1166 Sentrum, NO-0107 Oslo, Norway.      

Fax: +47 22 48 63 49. 

 

The undersigned shareholder in Petrolia ASA         Shareholder’s reference number/full  

hereby appoints:                 name and address 

    

 Berge Gerdt Larsen, chairman of the Board  

 Other (name): ………………………………….  

 

as my proxy to attend and vote for my/our shareholding at Petrolia ASA’s extraordinary general meeting on Friday 30 

December 2011. The following will apply for this proxy: 

 

 This proxy is discretionary  Agenda items: 

 This proxy is non-discretionary in that it must be voted for these proposal(s):  

 This proxy is non-discretionary in that it must be cast against these proposal(s):  

 This proxy is non-discretionary in that a blank vote must be cast against these proposal(s):  

 
(The proposals for each item on the agenda will appear on the notice. For items regarding the elections, the Board’s proposal will 

be considered as the proposal. If none of the boxes have been crossed out and/or given voting instructions, this implies that the 

designated proxy can vote for the proxy’s choice of that particular item(s).)  

 

 

 

___________       ______________________ 

Date   Shareholder’s signature         

        When signing on behalf of a shareholder, documentation  

         in the form of a power of attorney/proxy must be attached. 

http://www.nordea.no/generalforsamlinger
http://www.nordea.no/generalforsamlinger
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