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B O R R E G A A R D  A S A  

I N N K A L L I N G  T I L  

O R D I N Æ R  G E N E R A L F O R S A M L I N G

Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling onsdag (). april /0/( kl. (2:00 som digitalt møte. 
Pålogging og registrering åpner kl. :;:==. 

På grunn av restriksjoner og råd fra norske myndigheter kny6et 7l COVID-?@, har styret bestemt at i CDC? skal 
generalforsamlingen bare avholdes som digitalt møte. Det vil ikke være et fysisk møte. Aksjeeiere kan delta i 
møtet, stemme og s7lle spørsmål (skriKlig) ved hjelp av smar6elefoner, ne6bre6, datamaskiner eller 7l-
svarende elektroniske enheter. For nærmere informasjon om digital deltakelse, viser Borregaard 7l 
informasjon vedlagt innkallingen og også publisert på www.borregaard.com. 

Til behandling foreligger: 

: Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og én person Cl å undertegne protokollen 

; Godkjenning av årsregnskapet for ;=;= for Borregaard ASA og konsernet og styrets årsberetning, 
inkludert styrets forslag om et ordinært aksjeutbyGe for ;=;= på kr ;,H= per aksje, unntaG for de 
aksjene konsernet eier 

I Retningslinjer for fastseGelse av lønn og annen godtgjørelse Cl ledende ansaGe 

I et særskilt vedlegg Fl innkallingen har styret foreslåI retningslinjer for fastseIelse av lønn og annen godt-
gjørelse Fl ledende ansaIe. Vedlegget er Flgjengelig på Borregaards hjemmeside: www.borregaard.com. 
Retningslinjer for STST er omtalt i Borregaards årsrapport STST (side VW–VY): Konsernregnskap for Borre-
gaard note @. 

K Redegjørelse om selskapets foretaksstyring 

Redegjørelsen er giI i årsrapporten som er publisert på www.borregaard.com 

H Fullmakt Cl erverv av egne aksjer 

Generalforsamlingen i STST ga styret fullmakt Fl å erverve egne aksjer på vegne av selskapet. Fullmakten er 
gyldig fram Fl ordinær generalforsamling STS\. Selskapet kjøpte fra \]. juni STST Fl SS. mars i år Fl sammen 
^_^ \T^ egne aksjer. I samme periode solgte selskapet WSS Y^^ aksjer Fl ansaIe, dels i forbindelse med 
programmet for aksjer Fl ansaIe og dels ved innløsing av opsjoner. Per SS. mars STS\ eide Borregaard 
WbW STS egne aksjer. 

Styret foreslår at fullmakten fornyes. 

Aksjer selskapet erverver under fullmakten, skal enten benyIes Fl å oppfylle insenFvprogrammer Fl ansaIe 
eller amorFseres. EIer Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør generalforsamlingen stemme 
separat for hvert formål når en styrefullmakt skal dekke flere formål. Styret foreslår derfor at general-
forsamlingen vedtar følgende: 



?. Generalforsamlingen gir styret i Borregaard ASA fullmakt 7l, på vegne av selskapet, å erverve egne 
aksjer opp 7l en samlet pålydende verdi av kr ?D DDD DDD, som 7lsvarer ?D prosent av aksjekapitalen. 

C. Det høyeste beløpet styret kan betale for en aksje er kr UDD og det laveste er kr ?. 

V. Styret kan erverve og avhende egne aksjer for å oppfylle eksisterende insen7vprogrammer for ansa6e 
(7ldelte opsjoner og programmet for aksjer 7l ansa6e) og insen7vprogrammer vedta6 av general-
forsamlingen i henhold 7l dagsorden punkt V. 

U. Styret kan også erverve egne aksjer for amor7sering. 

W. Erverv av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, men ikke ved tegning. 

Z. Fullmakten gjelder fram 7l selskapets ordinære generalforsamling CDCC, men ikke lenger enn VD. juni 
CDCC. 

M Valg av medlemmer Cl og leder av styret i Borregaard ASA 

Nominasjonskomiteens innsFlling av V. mars STS\ er Flgjengelig på www.borregaard.com. 

O Valg av medlemmer Cl og leder av nominasjonskomiteen 

Nominasjonskomiteens innsFlling av V. mars STS\ er Flgjengelig på www.borrgaard.com. 

P Godtgjørelse Cl styrets medlemmer, observatører og varamedlemmer 

Nominasjonskomiteens innsFlling av V. mars STS\ er Flgjengelig på www.borregaard.com. 

Q Godtgjørelse Cl nominasjonskomiteens medlemmer 

Nominasjonskomiteens innsFlling av V. mars STS\ er Flgjengelig på www.borrgaard.com. 

:= Godkjenning av revisors godtgjørelse 

Beløpet er på kr WST TTT, se note b Fl årsregnskapet for Borregaard ASA. 

* *  *

I henhold Fl allmennaksjeloven § b–\S skal generalforsamlingen åpnes enten av styreleder eller av en person 
utpekt av styret. Styret har utpekt advokat Andreas Jarbø Fl å åpne møtet og vil foreslå at han velges Fl møte- 
leder. 

Aksjeeiere har reI Fl å delta på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmekFg eIer eget valg. Det er 
ikke nødvendig med særskilt påmelding for det digitale møtet. Påmelding skjer ved innlogging. PIN-koden og 
referansenummeret på det vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjemaet, må oppgis. Aksjeeier eller fullmekFg 
må være logget inn før møteleder tar opp fortegnelse over frammøIe. 

Aksjeeiere som ønsker å møte og stemme ved fullmekFg, kan sende fullmaktsskjemaet elektronisk via VPS 
Investortjenester, eller per post Fl DNB Bank ASA, Verdipapirservice. Skjemaet må være moIaI senest 
\^. april STS\ kl. \]:TT. Aksjeeier kan gi fullmakt med stemmeinstruks. Hvis aksjeeier er en juridisk 
person, må det også legges fram firmaa6est. Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen, men 
finnes også på selskapets hjemmeside, www.borregaard.com. 
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Aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamlingen, kan forhåndsstemme elektronisk i hver enkelt sak 
enten via selskapets hjemmeside, www.borregaard.com, eller via VPS Investortjenester. Fristen for å 
forhåndsstemme er ?V. april CDC? kl. ?Z:DD. Fram Fl utløpet av fristen kan avgiIe forhåndsstemmer endres 
eller trekkes Flbake. Hvis en aksjeeier som har giI fullmakt uten stemmeinstruks (åpen fullmakt) møter på 
generalforsamlingen, anses avgiIe forhåndsstemmer trukket Flbake. 

Borregaard ASA er et allmennaksjeselskap underlagt reglene i allmennaksjeloven. Selskapet har utstedt 
\TT TTT TTT aksjer. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, unntaI aksjer som Flhører konsernet. 
Konsernet eide SS. mars STS\ Fl sammen WbW STS egne aksjer. 

Aksjeeiere har reI Fl å stemme for det antallet aksjer som de eier, og som er registrert i Verdipapirsentralen 
(VPS) når generalforsamlingen åpner. 

For aksjer som er registrert på VPS-konF som Flhører forvaltere, har hverken eierne eller forvalterne reI Fl å 
stemme, jf. allmennaksjeloven § W–\T. I slike Flfeller må aksjeeieren overføre aksjene Fl en konto i siI eget 
navn for å kunne møte og stemme for aksjene. 

Fristen for å kreve nye saker på dagsordenen er utløpt, jf. allmennaksjeloven § b–\\ andre setning. En aksje-
eier har reI Fl å foreslå vedtak for saker som er på dagsordenen, og kan kreve at styremedlemmer og daglig 
leder gir Flgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av om årsregnskapet og 
årsberetningen skal godkjennes, saker som er forelagt aksjeeierne Fl avgjørelse, selskapets økonomiske 
sFlling (også virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i) og andre saker som generalforsamlingen 
skal behandle. DeIe gjelder ikke hvis de opplysningene som aksjonæren krever, ikke kan gis uten uforholds-
messig skade for selskapet, jf. allmennaksjeloven § b–\b. 

Aksjene handles eksklusivt utbyIe fra og med \b. april STS\. ForutsaI generalforsamlingens beslutning om 
utbyIe, vil deIe Flfalle aksjeeiere registrert i selskapets aksjeeierregister slik deIe framkommer i utskrik per 
\]. april STS\. Hvis aksjene som er overdraI er underlagt ordinært oppgjør i VPS, vil aksjer som er ervervet 
fram Fl og med \W. april STS\ gi reI Fl utbyIe, mens aksjer ervervet fra og med \b. april STS\ ikke vil gi reI Fl 
utbyIe. Det vil ikke bli utbetalt utbyIe på de aksjene som konsernet eier. Forventet utbetalingsdag er 
S^. april STS\. 

Med hjemmel i vedtekten § _ andre ledd, har styret bestemt at dokumenter som skal behandles på general-
forsamlingen, ikke skal sendes ut sammen med innkallingen, men gjøres Flgjengelige på selskapets hjemme-
side, www.borregaard.com. DeIe gjelder også dokumenter som eIer allmennaksjeloven skal ligge ved inn-
kallingen Fl generalforsamlingen. Aksjeeiere får dokumentene kostnadsfriI Flsendt hvis de henvender seg Fl 
selskapet. 

Innkalling, saksdokumenter og opplysninger om aksjeeiernes relgheter er Flgjengelige på 
www.borregaard.com. Spørsmål om innkallingen og om Flsending av årsberetning og andre dokumenter, kan 
reIes Fl Borregaard ASA, Investorkontakt ved LoIe Kvinlaug, telefon ]V \\ YT VS. 

Sarpsborg, SW. mars STS\ 

Jan Oksum 
styreleder 



Innkalling til generalforsamling 

Generalforsamling i Borregaard ASA avholdes 14.04.2021 kl. 
13:00 (norsk tid). Generalforsamlingen gjennomføres digitalt. 

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _________________og stemmer for det antall aksjer som er eid per 
Record date: 13.04.2021 

VIKTIG MELDING: 
I samsvar med norsk midlertidig lovgivning som unntar selskaper fra fysiske møtekrav for å redusere Covid-19-risikoen, har 
styret bestemt at generalforsamlingen skal gjennomføres som et digitalt møte uten fysisk møte for aksjonærene. 

Vennligst logg inn på http://web.lumiagm.com/197790789 
Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – 
generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører). Aksjonærer kan også få referansenummer og 
PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post genf@dnb.no 

På Borregaards hjemmeside  www.borregaard.com finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som 
aksjonær kan delta på den digitale generalforsamlingen. Guiden er også lagt ved innkallingen. 

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser: 13.04.2021 kl. 16:00 

Forhåndsstemmer 
Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.borregaard.com (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller 
Investortjenester (hvor du er identifisert og ikke trenger Ref.nr og PIN kode). Velg Hendelser – Generalforsamling, klikk på ISIN. 

Påmelding 
Aksjonærer har kun anledning til å delta online på grunn av Covid-19 situasjonen. Det vises til egen guide om hvordan aksjonærer kan delta 
elektronisk. Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta online, men aksjonærer må være pålogget når møtet starter. Er du ikke logget inn 
tidsnok, vil du ikke kunne delta. Det er mulig å logge inn én time før møtet starter, det vil si fra kl. 12:00. 

Vennligst merk at aksjonærer som hverken ønsker å delta elektronisk eller avgi forhåndsstemmer, har anledning til å gi fullmakt til en annen person. 
Informasjon om hvordan dette kan gjøres, følger her: 

Fullmakt uten stemmeinstruks for generalforsamling i Borregaard ASA

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.borregaard.com eller via Investortjenester. 
For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.  
I Investortjenester velg Hendelser og Generalforsamling. 

Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. 
Fullmakt må være mottatt senest 13.04.2021 kl. 16:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten 
ved innsending. 

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger. 

Undertegnede: _______________________________________________ 
gir herved (sett kryss) 

o Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

o __________________________________
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på generalforsamling 14.04.2021 i Borregaard ASA for mine/våre aksjer. 

Sted Dato 

Ref.nr.: Pinkode: 

Ref.nr.: Pinkode: 

Aksjeeiers underskrift 
(Undertegnes kun ved fullmakt) 



Fullmakt med stemmeinstruks for generalforsamling i Borregaard ASA.
Dersom du ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han 
eller hun bemyndiger. (Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Instruks til andre enn styrets leder, avtales direkte 
med fullmektig. 

Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, 
Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 13.04.2021 kl.16:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er 
et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending. 

Blanketten må være datert og signert. 

Undertegnede: ____________________________________________
gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på generalforsamling 14.04.2021 i Borregaard ASA 
for mine/våre aksjer.  

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i 
tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør 
fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.  

Agenda ordinær generalforsamling 2021 For Mot Avstå 
1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og én person til å undertegne protokollen o o o 

2. Godkjenning av årsregnskapet for 2020 for Borregaard ASA og konsernet og styrets årsberetning, inkludert styrets 
forslag om et ordinært aksjeutbytte for 2020 på kr 2,50 per aksje, unntatt for de aksjene konsernet eier o o o 

3. Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte o o o 

5. 

5.1 

5.2 

Forslag om fullmakt for styret til å erverve og avhende egne aksjer gjeldende fram til selskapets ordinære 
generalforsamling 2022, likevel ikke lenger enn 30. juni 2022 
for å oppfylle eksisterende insentivprogrammer for ansatte (tildelte opsjoner og programmet for aksjer til ansatte) og 
insentivprogrammer vedtatt av generalforsamlingen i henhold til dagsorden punkt 3 

for å erverve aksjer for amortisering 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

6. 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 

Valg av medlemmer til styret i Borregaard ASA i sin helhet 
eller (individuell avstemming) 
Helge Aasen – gjenvalg 
Terje Andersen – gjenvalg 
Tove Andersen – gjenvalg 
Margrethe Hauge – gjenvalg  
John Arne Ulvan – ny 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

6b. Valg av leder av styret i Borregaard ASA – Helge Aasen (ny) o o o 

7. 

7.1 
7.2 
7.3 

Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen i Borregaard ASA i sin helhet 
eller (individuell avstemming) 
Mimi K. Berdal - gjenvalg 
Erik Must – gjenvalg 
Rune Selmar - gjenvalg 

o o o 

7b. Valg av leder av nominasjonskomiteen i Borregaard ASA – Mimi K. Berdal (gjenvalg) o o o 

8. Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer, observatører og varamedlemmer o o o 

9. Godkjenning av godtgjørelse til nominasjonskomiteens medlemmer o o o 

10. Godkjenning av revisors godtgjørelse o o o 

Sted Dato Aksjeeiers underskrift  
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks) 

Ref.nr.: Pinkode: 

o o o 
o o o 
o o o 



GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE BORREGAARD ASA 14.04.2021 

Borregaard ASA vil gjennomføre ordinær generalforsamling den 14.04.2021 kl. 13:00 som et digitalt møte, hvor du 
får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du 
deltar online. Vi gjør samtidig oppmerksom på at du istedenfor å delta online har mulighet til å forhåndsstemme 
eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan avgi fullmakt. Om 
du forhåndsstemmer eller gir fullmakt med instruks kan du allikevel velge å logge deg inn på generalforsamlingen 
og overstyre din stemme på de enkelte sakene. Om du har gitt en åpen fullmakt, men allikevel logger deg på det 
virtuelle møtet, så tar du tilbake dine stemmerettigheter og må stemme online. 

Den tekniske løsningen blir administrert av DNB Bank Verdipapirservice som har lisensiert programvare fra selskapet Lumi Ltd., for å kunne 
gi alle aksjonærer mulighet til å kunne delta online. 

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål til sakene på 
agendaen samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike 
referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (VPS) for generalforsamlingen. 

Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, men man må være logget inn før generalforsamlingen starter for å 
kunne delta. De følgende sidene vil gi deg en liten guide om hvordan du får tilgang, kan delta og avgi stemmer online på 
generalforsamlingen. 

Aksjonærer som ikke finner sitt Referansenummer og PIN-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål er 
velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), eller sende en e-
post til genf@dnb.no 

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE 

TRINN 1 

For å kunne delta online må du gå inn 
på Lumi-løsningen ved å gjøre et av 
følgende: 

a) Bruk Lumi AGM app: Last ned
Lumi AGM app fra Apple App Store
eller Google Play Store ved å søke
etter Lumi AGM, eller

b) Besøk
https://web.lumiagm.com: Gå til
Lumi AGM websiden
https://web.lumiagm.com enten
på din smarttelefon, nettbrett eller
pc. Du bør ha siste versjon av
Chrome, Safari, Internet Explorer
11, Edge eller Firefox. Vennligst
sjekk at din nettleser er
kompatibel.

TRINN 2 

Når du enten har lastet ned Lumi 
AGM app eller åpnet 
https://web.lumiagm.com i din 
nettleser, må du taste inn 
nedenstående Meeting ID og klikke 
Join: 

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

Meeting ID: 197-790-
789 

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

Eventuelt bruk denne linken 

http://web.lumiagm.com/197790789 

så kommer du rett til trinn 3 

TRINN 3 

Du må deretter taste inn din 
identifisering: 

a) Ref. nummer fra VPS for
generalforsamlingen

b) PIN-kode fra VPS for
generalforsamling

Du vil ha muligheten til å logge inn 
en time før generalforsamlingen 
starter. 

Når du er logget inn kommer du til 
informasjonssiden til general-
forsamlingen. Her finner du 
informasjon fra selskapet, mulighet 
for å stille spørsmål og følge 
generalforsamlingen. 



HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE 

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til 
generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, 
Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode. 

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via www.vps.no eller nettbank. Ta kontakt med 
din kontofører om du mangler tilgang. 

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt 
pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på fullmaktsblankett) 

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en nominee konto (ikke aktuelt for norske aksjonærer) må overføres 
til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den 
segregerte kontoen dannes det et referansenummer og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du 
ønsker ytterligere informasjon om dette, og/eller ønsker tilgang til referansenummer og PIN-kode for å delta online. 

HVORDAN AVGI STEMME 

Når Generalforsamlingen starter vil alle saker være åpne for avstemming. Saker 
lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. 

Ved å klikke på stemmeikonet går du videre til sakene på agendaen og 
avstemmingsvalg på de enkelte sakene. 

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når 
du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. 

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. 

Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter 
avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende. 

Om du har forhåndsstemt, eller gitt stemmeinstruks til styrets leder, vil du ved 
innlogging kunne overstyre ditt stemmevalg på de enkelte saker. Har du gitt 
åpen fullmakt kan du ta tilbake dine stemmerettigheter ved å logge inn, og må 
da huske å stemme. 

SPØRSMÅL TIL STYRETS LEDER 
NEDLASTING 

Linker vil være tilgjengelig på 
informasjonssiden. Når du klikker på en 
link, vil det valgte dokumentet åpnes i 
din nettleser. 

Databruk for streaming av 
generalforsamlingen eller nedlasting av 
dokumenter via plattformen vil variere 
avhengig av individuell bruk, utstyret 
som brukes (Android, iPhone, etc.) og 
hvilken nettverkstilkobling man har (3G, 
4G). 

Spørsmål eller ytringer om sakene på agendaen kan sendes inn av 
aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder 
åpent for dette. 

Dersom du ønsker å stille spørsmål til sakene på agendaen, velg 
meldingsikonet.  

Skriv inn ditt spørsmål i meldingsboksen. Når du har skrevet ferdig ditt 
spørsmål, klikk på send knappen. 

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å 
unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk. 

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål vil fremgå med fullt navn. 

For - Vote received 




