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INNKALLING TIL  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

NOTICE OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 

Aksjeeierne i Endúr ASA (org.nr. 991 279 539, 
"Selskapet") innkalles til ekstraordinær 
generalforsamling den 2. februar 2023 kl. 11:00 i 
lokalene til Wikborg Rein Advokatfirma AS i Dronning 
Mauds gate 11, 0250 Oslo.1 Det er også mulig å delta 
digitalt, eller ved fullmektig. Nærmere informasjon om 
digital deltakelse følger nedenfor. 

The shareholders in Endúr ASA (reg. no. 991 279 539, 
the "Company") are given notice of an extraordinary 
general meeting on 2 February 2023 at 11:00 CET at 
the offices of Wikborg Rein Advokatfirma AS in 
Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo.2 It is also 
possible to participate digitally or to give proxy to vote 
for the shares. Further information regarding digital 
participation is provided below. 

Selskapets styre har fastsatt følgende forslag til 
dagsorden: 

The Company's board of directors (the "Board") 
has proposed the following agenda: 

1. Åpning av møtet ved styrets leder og registrering
av møtende aksjeeiere

1. Opening of the meeting by the chairman of the
Board and registration of attending shareholders

2. Valg av møteleder og en person til å
medundertegne protokollen

2. Election of a chair of the meeting and one person
to co-sign the minutes

3. Godkjennelse av innkalling og forslag til
dagsorden

3. Approval of the notice and the proposed agenda

4. Rettet kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

5. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved
reparasjonsemisjon

6. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen

En redegjørelse for sakene og forslag til vedtak er 
inntatt som Vedlegg 1 til innkallingen.  

4. Private placement by subscription of new shares

5. Authorisation to Board to increase the share
capital by a subsequent offering

6. Authorisation to the Board to increase the share
capital

Further description of the items on the agenda and the 
proposed resolutions are stated in Appendix 1 to this 
notice.  

Deltakelse på generalforsamling 
I henhold til Selskapets vedtekter § 12 er det bare 
aksjeeiere som er innført i Selskapets aksjeeierregister 
senest den femte virkedagen før den ekstraordinære 
generalforsamlingen (dvs. per 26. januar 2023), som 
kan delta og stemme i den ekstraordinære 
generalforsamlingen. 

Forvalter eller aksjeeier kan ikke møte eller stemme for 
aksjer som er registrert på særskilt forvalterkonto 
(NOM-konto). For å kunne møte på 
generalforsamlingen og avgi stemme for aksjene må 
aksjeeieren overføre aksjene fra NOM-kontoen 
(forvalterregistrert) til en konto i eget navn. Slik 
omregistrering må fremgå av utskrift fra VPS senest på 
registreringsdatoen (26. januar 2023). 

I henhold til Selskapets vedtekter § 10 må aksjeeiere 
som ønsker å delta på den ekstraordinære 
generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), 
melde fra om dette ved å sende påmeldingsskjemaet 
som er gjort tilgjengelig på Selskapets internettside3 og 
vedlagt her som Vedlegg 2. Meldingen må være 

Participation at the general meeting 
Pursuant to Article 12 of the Articles of Association of 
the Company, only shareholders entered in the 
Company’s shareholder register on the fifth business 
day prior to the extraordinary general meeting (i.e. as 
per 26 January 2023), may attend and vote in the 
extraordinary general meeting.  

Managers or shareholders may not meet or vote for 
shares registered in a separate nominee account 
(NOM account). The shareholder must, in order to be 
able to meet and vote at the general meeting, transfer 
the shares from the NOM account to an account in their 
own name. Such re-registration must be evident by a 
transcript from the Norwegian Registry of Securities 
(VPS) at the latest by the expiry of the registration 
deadline (26 January 2023).  

Pursuant to Article 10 of the Articles of Association, the 
shareholders wishing to participate at the extraordinary 
general meeting (either in person or by proxy) shall 
notify the Company of its intention to participate by 
sending the registration form which is posted on the 
Company’s website4 and attached hereto as 

1 Styret anser at særlige grunner nødvendiggjør å avholde generalforsamlingen utenfor Selskapets forretningskommune. Wikborg 
Reins lokaler anses for å være godt egnet for å fasilitere en delvis digital avholdelse av generalforsamling.  
2 The board of directors finds it necessary to convene the general meeting outside the Company's municipality of business. The 
offices of Wikborg Rein is deemed well suited to convene a partially digital general meeting. 
3 www.endur.no (Endúr ASA > Investor Relations) 
4 www.endur.no (Endúr ASA > Investor Relations) 

http://www.endur.no/
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mottatt senest 28. januar 2023 kl. 15:00. Aksjeeiere 
som ikke foretar slik forhåndspåmelding innenfor 
ovennevnte frist, kan nektes adgang til 
generalforsamlingen og vil heller ikke kunne stemme 
for sine aksjer. Påmelding kan gjøres elektronisk via 
Selskapets hjemmeside og via VPS' Investortjenester, 
ved epost til genf@dnb.no eller ved post til:  

DNB Bank ASA 
Verdipapirservice 

Postboks 1600 Sentrum 
0021 Oslo, Norge 

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, 
kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av 
fullmakt, med nærmere instruksjoner for 
bruken av fullmaktsskjemaet, er gjort 
tilgjengelig på Selskapets internettside og vedlagt 
innkallingen som Vedlegg 3. Fullmakt kan om 
ønskelig gis til styrets leder, Pål Reiulf Olsen. Utfylte 
fullmaktsskjemaer kan enten sendes pr post eller e-
post til DNB Bank ASA, og må være mottatt innen 28. 
januar 2023 kl. 15:00. Fullmakt kan registreres 
elektronisk via VPS' Investortjenester.  

Aksjekapital 
Endúr ASA er et allmennaksjeselskap 
underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har 
per dagen for denne innkallingen utstedt  30.052.868 
aksjer som hver gir én stemme. Aksjene har også 
for øvrig like rettigheter. 

Digital deltakelse 
Selskapet vil tilrettelegge for at aksjeeiere kan ringe 
inn og delta på generalforsamlingen og få mulighet 
til å stille spørsmål til Selskapets 
representanter. Informasjon om digital 
deltakelse vil bli tilsendt påmeldte aksjeeiere 
forut for den ekstraordinære generalforsamlingen.  

Appendix 2. The registration form must be received no 
later than 28 January 2023 at hrs. 15:00 CET. 
Shareholders who do not give such notice of 
attendance within the deadline stated above, may be 
refused access to the general meeting and will not be 
able to vote for their shares. Attendance may be 
registered electronically at the Company's website, via 
VPS' Investor Services; by e-mail to genf@dnb.no or 
by regular mail to: 

DNB Bank ASA 
Registrars' Department 
P.O. Box 1600 Sentrum 
N-0021 Oslo, Norway

Shareholders who are prevented from attending the 
extraordinary general meeting, may be represented by 
way of proxy. A proxy form, including detailed 
instructions for the use of the form, is posted on the 
Company's website and attached hereto as Appendix 
3. Proxy may, if desirable, be granted the Chairman of 
the Board, Pål Reiulf Olsen. Completed proxy forms 
may either be sent by ordinary mail or email to DNB 
Bank ASA, and has to be received by 28 January 2023 
at hrs. 15:00 CET. The proxy may be registered 
electronically via VPS' Investor Services.

Share Capital 
Endúr ASA is a public limited company subject to the 
provisions of the Norwegian Public Limited Liability 
Companies Act. As of the date of this notice, the 
Company has issued  30,052,868 shares, each of 
which carries one vote. The shares carry equal rights. 

Digital participation 
The Company will arrange for shareholders to be able 
to call in and participate in the general meeting, and to 
raise questions to the Company's representatives. The 
call-in details will be sent to the registered participants 
prior to the extraordinary general meeting.  

**** 
12. januar 2023

For styret i Endúr ASA / On behalf of the board of directors of Endúr ASA 

Pål Reiulf Olsen 
Styreleder / Chairman of the Board 

**** 

VEDLEGG 
Oversikt over vedlegg til innkallingen som er 
tilgjengelige på Selskapets internettside www.endur.no 
(Endúr ASA > Investor Relations):  

Vedlegg 1 Redegjørelse og forslag til vedtak 
for sakene inntatt i innkallingens 
punkt 2 og 4 – 6 

Vedlegg 2 Skjema for påmelding 

Vedlegg 3 Fullmaktsskjema 

APPENDICES 
Overview of appendices to the notice which are 
available at the Company’s internet site www.endur.no 
(Endúr ASA > Investor Relations): 

Appendix 1 Further description of and the 
proposed resolutions for items 2 and 
4 – 6 on the agenda  

Appendix 2 Registration form 

Appendix 3 Proxy form 

mailto:genf@dnb.no
mailto:genf@dnb.no
http://www.endur.no/
http://www.endur.no/


Vedlegg 1/ Appendix 1 

REDEGJØRELSE OG FORSLAG TIL VEDTAK FOR SAKENE INNTATT I INNKALLINGENS PUNKT 2 OG 
4 - 6 

Til punkt 2 - Valg av møteleder og en person til å 
medundertegne protokollen  

Regarding item 2 - Election of a chair of the meeting 
and one person to co-sign the minutes 

Styret foreslår at Pål Reiulf Olsen utpekes til møteleder 
og at medundertegner velges blant de tilstedeværende 
personene på generalforsamlingen.  

The Board proposes that Pål Reiulf Olsen is elected as 
chair of the meeting and that the co-signer is elected 
among the persons present at the general meeting.  

Til punkt 4 – Rettet kapitalforhøyelse ved nytegning 
av aksjer 

Regarding item 4 – Private placement by subscription 
of new shares 

På Selskapets ordinære generalforsamling den 20. mai 
2022 ble det truffet beslutning om tildeling av 
styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 
1.300.000 på slike vilkår som fastsettes av styret 
("Styrefullmakten"). Styrefullmakten har blitt brukt til å 
øke aksjekapitalen med 44 aksjer, for å oppnå en egnet 
aksjekapital forut for en aksjespleis, som annonsert i 
Selskapets børsmelding 13. juni 2022. Følgelig er det 
gjenstående beløp som aksjekapitalen kan økes med og 
antall aksjer som kan utstedes under Styrefullmakten 
henholdsvis NOK 1.299.999 og 2.599.999 aksjer, hver 
med pålydende NOK 0,50. 

At the Company's annual general meeting on 20 May 
2022, it was resolved to grant an authorisation to the 
Board to increase the share capital with up to NOK 
1,300,000 on such terms as determined by the Board (the 
"Board Authorisation"). The Board Authorisation has 
been used to increase the share capital with 44 shares, 
to achieve an appropriate share capital before a share 
consolidation, as announced in the Company's stock 
exchange notice on 13 June 2022. Consequently, the 
remaining amount the share capital may be increased 
and number of shares that may be issued under the Board 
Authorisation is NOK 1,299,999 and 2,599,999 shares, 
each with a par value of NOK 0.50, respectively. 

Det vises til Selskapets børsmelding 12. januar 2023 
hvor det ble annonsert at Selskapet har gjennomført en 
vellykket rettet emisjon ("Emisjonen") og allokert 
5.090.909 nye aksjer i Selskapet til en tegningskurs på 
NOK 27,50 per aksje ("Emisjonskursen") og med et 
samlet bruttoproveny på omtrent NOK 140 millioner. For 
nærmere informasjon om Emisjonen og bakgrunnen for 
denne vises det til børsmeldinger fra Selskapet den 11. 
og 12. januar 2023. 

Emisjonen består av to transjer: En transje bestående 
av 2.599.999 nye aksjer ("Transje 1") og en transje 
bestående av 2.490.910 nye aksjer ("Transje 2"). 
Aksjene i Transje 1 er vedtatt utstedt av styret i henhold 
til Styrefullmakten, mens utstedelse av aksjene i Transje 
2 er betinget av godkjennelse fra generalforsamlingen i 
Selskapet. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen 
vedtar en kapitalforhøyelse i Selskapet med utstedelse 
av 2.490.910 nye aksjer i Transje 2 til Tegningskursen. 

Reference is made to the Company's stock exchange 
notice on 12 January 2023 where it was announced that 
the Company had successfully carried out a private 
placement (the "Private Placement") by the allocation of 
5,090,909 new shares in the Company at a subscription 
price of NOK 27.50 per share (the "Offer Price") raising 
gross proceeds of approx. NOK 140 million. For further 
information about the Private Placement and its 
background, reference is made to the stock exchange 
announcements from the Company on 11 and 12 January 
2023. 

The Private Placement consists of two tranches: One 
tranche consisting of 2,599,999 new shares 
("Tranche 1") and one tranche consisting of 2,490,910 
new shares ("Tranche 2"). The shares in Tranche 1 have 
been resolved issued by the Board in accordance with the 
Board Authorization, while issuance of the shares in 
Tranche 2 is subject to approval by the Company's 
general meeting. Thus, the Board proposes that the 
general meeting resolves a share capital increase in the 
Company by issuance of 2,490,910 new shares in 
Tranche 2 at the Offer Price. 

Formålet med Emisjonen er blant annet å oppfylle 
vilkåret under finansieringstilbudet fra SpareBank 1 SR-
Bank ASA og SpareBank 1 SMN på totalt ca. NOK 700 
millioner ("Bankfasilitetene") om å gjennomføre en 
kapitalinnhenting i forkant av en eventuell 
låneutbetaling. Betinget av inngåelse av endelig 
dokumentasjon for Bankfasilitetene vil nettoprovenyet 
fra Emisjonen, sammen med utbetalinger under 
Bankfasilitetene, bli benyttet til å refinansiere Selskapets 
obligasjonslån (ISIN NO 001 0935430) 
("Refinansieringen") og for generelle 
virksomhetsformål. 

The purpose of the Private Placement is, among other 
things, to fulfil the condition under the committed bank 
financing from SpareBank 1 SR-Bank ASA and 
Sparebank 1 SMN of a total of approx. NOK 700 million 
(the "Bank Facilities"), to complete an equity issue prior 
to making any drawdown of the Bank Facilities. Subject 
to the conclusion of final documentation for the Bank 
Facilities, the net proceeds from the Private Placement 
will, together with drawdown under the Bank Facilities, be 
used to refinance the Company’s existing bond debt (ISIN 
NO 001 0935430) (the "Refinancing"), as well as for 
general corporate purposes. 



Styret anser det derfor for å være i Selskapets og 
aksjeeiernes interesse å gjennomføre Emisjonen. For 
nærmere informasjon om Refinansieringen og 
Emisjonen vises det til børsmelding fra Selskapet den 
11. januar 2023.

Hence, the Board considers it to be in the interest of the 
Company and its shareholders to carry out the Private 
Placement. For further information about the Refinancing 
and the Private Placement, reference is made to the stock 
exchange announcement from the Company on 
11 January 2023. 

Styret har vurdert Emisjonen i lys av kravene til 
likebehandling etter allmennaksjeloven, 
verdipapirhandelloven § 5-14, Oslo Børs' Regelbok II 
punkt 2.1 og Oslo Børs' sirkulær nr. 2/2014, og er av det 
syn at Selskapets forpliktelser knyttet til likebehandling 
av aksjeeierne er ivaretatt. 

Ved å strukturere kapitalinnhentingen som en rettet 
emisjon er det mulig for Selskapet å hente kapital og 
oppfylle vilkåret under finansieringstilbudet nevnt over 
raskt og på en kostnadseffektiv måte, og dermed legge 
til rette for Refinansieringen. Videre har Selskapet 
gjennomført en bred "presounding" blant eksisterende 
og nye investorer for å oppnå best mulig vilkår for 
Emisjonen. For å begrense utvanningseffekten ved 
Emisjonen, har styret foreslått å gjennomføre en 
reparasjonsemisjon mot Kvalifiserte Aksjeeiere (se 
punkt 5 nedenfor). På denne bakgrunn og slik nærmere 
redegjort for i børsmeldingen av 12. januar 2023, en 
vurdering av gjeldende markedsvilkår etter anbefaling 
fra tilretteleggerne, gjennomføringsrisiko og tilgjengelige 
alternativer, anser styret det for å være i Selskapets og 
aksjeeiernes felles interesse å fravike eksisterende 
aksjeeieres fortrinnsrett gjennom Emisjonen.  

The Board has considered the Private Placement in light 
of the equal treatment obligations under the Public 
Limited Liability Companies Act, section 5-14 of the 
Norwegian Securities Trading Act, section 2.1 of the Oslo 
Rule Book II and Oslo Børs' Circular no. 2/2014, and is of 
the opinion that the Company's obligations on equal 
treatment are complied with.  

By structuring the equity raise as a private placement, the 
Company is able to complete the equity raise and fulfil the 
condition under the commitment relating to the Bank 
Facilities in a manner that is efficient and closely 
coordinated with the Refinancing. Furthermore, the 
Company has conducted a broad pre‐sounding with 
existing and new investors to obtain the best possible 
terms for the Private Placement. Finally, in order to limit 
the dilutive effect of the Private Placement, the Board has 
proposed to carry out a subsequent offering towards 
Eligible Shareholders (see item 5 below). On the basis of 
the above and as further detailed in the stock exchange 
announcement of 12 January 2023, an assessment of the 
current equity markets as advised by the managers, deal 
execution risk and available alternatives, the Board is of 
the opinion that the waiver of the preferential rights 
inherent in the Private Placement is in the common 
interest of the Company and its shareholders.  

For forhold som må tillegges vekt ved en investering i 
Selskapets aksjer, og for selskapshendelser siden siste 
balansedag, vises det til Selskapets årsregnskap for 
2021, Selskapets kvartalsrapporter for 2022 og øvrige 
børsmeldinger offentliggjort via www.newsweb.no og på 
Selskapets hjemmeside. Etter styrets syn har det ikke 
inntrådt hendelser av vesentlig betydning for Selskapet 
etter siste årsregnskap utover hendelser det er opplyst 
om gjennom Selskapets kvartalsrapporter og 
børsmeldinger. 

Regarding circumstances which should be taken into 
account when investing in shares in the Company, and 
for events since the latest balance sheet date, reference 
is made to the Company's annual accounts for 2021, the 
Company's interim reports for 2022 and the other stock 
exchange notices published at www.newsweb.no and the 
Company's website. In the view of the Board, nothing has 
occurred which is of significant importance to the 
Company since its latest annual accounts, apart from 
what has been disclosed in the Company’s quarterly 
financial statements and stock exchange 
announcements. 

Avskrift av Selskapets seneste årsregnskap, 
årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig på 
Selskapets forretningsadresse og hjemmeside. 

Copies of the Company's latest annual accounts, annual 
report, and auditor report is available at the Company's 
registered address and home page. 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 
følgende vedtak: 

The board of directors proposes that the general 
meeting passes the following resolution: 

1) Aksjekapitalen forhøyes med 
NOK 1.245.455,00, fra NOK 15.026.434,00 til 
NOK 16.271.889,00 ved utstedelse 
av 2.490.910 nye aksjer, hver pålydende 
NOK 0,50. 

1) The share capital is increased by
NOK 1,245,455.00, from NOK 15,026,434.00 to
NOK 16,271,889.00, by the issuance of
2,490,910 new shares, each with a nominal
value of NOK 0.50.

2) Ved gjennomføring av kapitalforhøyelsen
endres § 4 første setning i Selskapets
vedtekter tilsvarende.

2) At completion of the share capital increase, the
articles of association section 4 first sentence
shall be amended accordingly.

3) Tegningskursen er NOK 27,50 per aksje,
hvorav NOK 0,50 tillegges aksjekapitalen og
NOK 27,00 er overkurs per aksje. Totalt

3) The subscription price is NOK 27.50 per share,
of which NOK 0.50 is share capital, and
NOK 27.00 is premium per share. The total

http://www.newsweb.no/
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tegningsbeløp er NOK 68.500.025,00, hvorav 
NOK 67.254.570,00 er total overkurs. 

 

subscription amount is NOK 68,500,025.00, of 
which NOK 67,254,570.00 is total share 
premium. 
 

4) De nye aksjene tegnes av hver av SpareBank 
1 Markets AS og Pareto Securities AS på 
vegne av, og etter fullmakt fra, investorene som 
har mottatt allokering av aksjer av styret i den 
rettede emisjonen, som det fremgår av vedlegg 
til denne protokollen. Fortrinnsretten til 
eksisterende aksjeeiere etter 
allmennaksjeloven § 10-4 fravikes, jf. 
allmennaksjeloven § 10-5. 

 

4) The new shares shall be subscribed by each of 
SpareBank 1 Markets AS and Pareto Securities 
AS on behalf of, and based on proxies from, the 
investors who have been allocated shares in the 
private placement by the Board as set forth in an 
appendix to these minutes. The shareholders' 
preferential rights to subscribe for the new 
shares pursuant to Section 10-4 of the Public 
Limited Liability Companies Act are waived, cf. 
Section 10-5. 

 
5) Aksjene tegnes i særskilt tegningsdokument 

innen 9. februar 2023. 
5) The shares shall be subscribed on a separate 

subscription form no later than 9 February 2023.  
 

6) Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 
9. februar 2023 til en særskilt emisjonskonto 
oppgitt av Selskapet. 

 

6) Payment of the subscription amount shall be 
made to the Company's designated share issue 
account no later than 9 February 2023. 
 

7) De nye aksjene likestilles med Selskapets 
allerede utstedte aksjer og gir rett til utbytte fra 
og med registrering av kapitalforhøyelsen i 
Foretaksregisteret. 

7) The new shares rank equal with the Company's 
existing shares and carry dividend rights from 
the time of registration of the capital increase 
with the Norwegian Register of Business 
Enterprises. 

 
8) De anslåtte utgiftene utgjør ca. NOK 7 millioner 

totalt for alle kapitalforhøyelsene som finner 
sted som ledd i Emisjonen. 

 

8) Estimated expenditures amount to 
approximately NOK 7 million in total for all the 
share issuances that take place in connection 
with the Private Placement. 
 

9) Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen 
vedtar forslaget til vedtak inntatt under 
agendaen punkt 5. 

 

9) The resolution is conditional upon the general 
meeting resolving to approve the proposed 
resolution in items 5 of the agenda. 
 

Til punkt 5 – Styrefullmakt til å forhøye 
aksjekapitalen ved reparasjonsemisjon 

Regarding item 5 – Board authorization to increase 
the share capital by a subsequent offering 
 

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en 
styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 
690.909,00, ved utstedelse av inntil 1.381.818 aksjer, for 
at styret skal kunne gjennomføre en 
reparasjonsemisjon. Reparasjonsemisjonen vil bli rettet 
mot aksjeeiere i Selskapet per utløpet av 11. januar 
2023 (og som registrert i VPS to handelsdager deretter), 
som ikke (i) ble inkludert i presoundingen av Emisjonen, 
(ii) fikk allokert aksjer i Emisjonen, og som ikke er (iii) 
hjemhørende i en jurisdiksjon hvor et slik tilbud vil være 
ulovlig eller vil (med unntak av Norge) medføre krav om 
utarbeidelse av prospekt, søknad eller registrering eller 
andre tilsvarende handlinger ("Kvalifiserte 
Aksjeeiere"). 
 
Tegningsperioden for reparasjonsemisjonen skal 
begynne så snart som mulig etter publisering av et 
tilbudsprospekt. For mer informasjon vises det til 
Selskapets børsmeldinger av 12. januar 2023. 
 

The Board proposes that the general meeting resolves to 
issue a board authorisation to carry out a capital increase 
by up to NOK 690,909.00 by issuance of up to 1,381,818 
shares, to allow the Board to carry out a repair issue of 
shares. The repair issue will be directed towards eligible 
shareholders in the Company as of the end of trading on 
11 January 2023 (as registered in the VPS two trading 
days thereafter), who (i) were not included in the wall-
crossing phase of the Private Placement, (ii) were not 
allocated shares in the Private Placement and (iii) are not 
resident in a jurisdiction where such offering would be 
unlawful or (for jurisdictions other than Norway) would 
require any prospectus, filing, registration or similar action 
("Eligible Shareholders"). 
 
The subscription period for the subsequent offering will 
commence as soon as possible following the publication 
of an offering prospectus. For further details, please see 
the Company's stock exchange announcements of 12 
January 2023. 
 

Fravikelsen av fortrinnsretten anses nødvendig for å 
kunne oppfylle formålene med den foreslåtte fullmakten. 

The deviation from the preferential right is considered 
necessary to attain the purposes of the proposed 
authorisation. 
 

For forhold som må tillegges vekt ved en investering i 
Selskapets aksjer, og for selskapshendelser siden siste 

Regarding circumstances which should be taken into 
account when investing in shares in the Company, and 



balansedag, vises det til Selskapets årsregnskap for 
2021, Selskapets kvartalsrapporter for 2022 og øvrige 
børsmeldinger offentliggjort via www.newsweb.no og på 
Selskapets hjemmeside. Etter styrets syn har det ikke 
inntrådt hendelser av vesentlig betydning for Selskapet 
etter siste årsregnskap utover hendelser det er opplyst 
om gjennom Selskapets kvartalsrapporter og 
børsmeldinger. 

for occurrences since the latest balance sheet date, 
reference is made to the Company's annual accounts for 
2021, the Company's interim reports for 2022 and the 
other stock exchange notices published at 
www.newsweb.no and the Company's website. In the 
view of the Board, nothing has occurred which is of 
significant importance to the Company since its latest 
annual accounts, apart from what has been disclosed in 
the Company’s quarterly financial statements and stock 
exchange announcements. 
 

Avskrift av Selskapets seneste årsregnskap, 
årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig på 
Selskapets forretningsadresse og hjemmeside. 

Copies of the Company's latest annual accounts, annual 
report, and auditor report is available at the Company's 
registered address and home page. 
 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 
følgende vedtak: 

The board of directors proposes that the general 
meeting passes the following resolution: 
 

1) Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med 
inntil NOK 690.909,00, ved utstedelse av opptil 
1.381.818 nye aksjer, hver pålydende  
NOK 0,50. 

1) The Board is granted an authorization to 
increase the share capital by up to 
NOK 690,909.00, by issuance of up to 
1,381,818 new shares, each with a nominal 
value of NOK 0.50. 

 
2) Fullmakten kan bare benyttes til å gjennomføre 

en reparasjonsemisjon i Selskapet 
etterfølgende den Rettede Emisjonen vedtatt 
av den ekstraordinære generalforsamlingen 
under sak 4 over.  

2) The authorization may only be used to carry out 
a subsequent offering in the Company following 
the Private Placement resolved by the 
extraordinary general meeting under item 4 
above.  

 
3) Tegningskurs per aksje ved bruk av fullmakten 

skal være NOK 27,50 og øvrige vilkår 
fastsettes av styret. 

3) The subscription price per share upon use of the 
authorization shall be NOK 27.50 and other 
terms shall be determined by the Board. 

 
4) Fullmakten utløper det tidligste av Selskapets 

ordinære generalforsamling i 2023 og 30. juni 
2023. 

4) This authorization will expire on the earlier of the 
annual general meeting of the Company in 2023 
and 30 June 2023. 

 
5) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i 

henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan 
fravikes, jf. § 10-5. 

 

5) The shareholders' preferential rights to 
subscribe for shares pursuant to Section 10-4 of 
the Public Limited Liability Companies Act may 
be set aside, ref. Section 10-5. 

 
6) Fullmakten skal kun brukes ved 

kapitalforhøyelse mot innskudd i penger, og 
omfatter ikke rett til å pådra selskapet særlige 
plikter, jf. § 10-2 i allmennaksjeloven. 
Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved 
fusjon. 

6) The authorization may only be utilized for capital 
increases with cash consideration, and does not 
include any right to incur any obligations for the 
Company, cf. Section 10-2 of the Public Limited 
Liability Companies Act. The authorization does 
not include capital increases in connection with 
mergers. 

 
7) Styret gis fullmakt til å foreta nødvendige 

vedtektsendringer ved utøvelse av denne 
fullmakten. 

7) The Board is authorized to make the necessary 
amendments to the articles of association on 
execution of this authorization. 

 
8) Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen 

vedtar vedtaket inntatt under agendaen punkt 
4. 

8) The resolution is conditional upon the general 
meeting resolving to approve the proposed 
resolution in items 4 of the agenda. 

Til punkt 6 – Fullmakt til kapitalforhøyelse 
 

Regarding item 6 – Board authorisation to carry out 
capital increases 

Styrets begrunnelse for å foreslå at generalforsamlingen 
gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen er å gi 
styret anledning til å styrke Selskapets egenkapital ved 
behov. 
Denne styrefullmakten kommer i tillegg til styrefullmakt 
vedtatt på ordinær generalforsamling 21. mai 2021, i 

The Board proposes for the general meeting that a board 
authorisation to increase share capital is given, in order 
for the Board to increase the share capital if needed. 
 
This board authorisation comes in addition to the board 
authorisation resolved at the annual general assembly 21 

http://www.newsweb.no/
http://www.newsweb.no/


forbindelse med Selskapets eksisterende 
aksjekjøpsprogram og opsjonsprogram. 
 
 

May 2021, in relation to the Company's existing share 
purchase program and option program. 
 
 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 
følgende vedtak:  
 

The board of directors proposes that the general 
meeting passes the following resolution: 
 

1. Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets 
aksjekapital med inntil NOK 1.627.188,90. 
Fullmakten kan benyttes flere ganger, og etter 
styrets skjønn. 

 
2. Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes 

av styret. 
 

3. Fullmakten utløper det tidligste av Selskapets 
ordinære generalforsamling i 2023 og 30. juni 
2023. 

 
4. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i 

henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan 
fravikes, jf. § 10-5. 

 
 

5. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot 
innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til 
å pådra Selskapet særlige plikter, jf. 
allmennaksjeloven § 10-2.  
 

6. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter 
allmennaksjeloven § 13-5. 
 
 
 

1. The Board is authorised to increase the Company's 
share capital by up to NOK 1,627,188.90. The 
authorisation may be used on more than one 
occasion at the Board's discretion. 
 

2. The subscription price per share and other terms will 
be determined by the Board. 
 

3. This authorization will expire on the earlier of the 
annual general meeting of the Company in 2023 
and 30 June 2023. 
 

4. The shareholders' preferential rights to subscribe for 
shares pursuant to section 10-4 of the Public Limited 
Liability Companies Act may be set aside, cf. section 
10-5. 
 

5. The authorisation also includes share capital 
increases by contribution in kind and a right to inflict 
special obligations on the Company, cf. section 10-2 
of the Public Limited Liability Companies Act.  
 

6. The authorisation includes resolutions on mergers 
pursuant to section 13-5 of the Public Limited Liability 
Companies Act. 
 
 

  
*** 
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Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: ___________________, og stemmer for det antall aksjer som er eid per 
Record date: 26.01.2023 

Frist for registrering av påmelding, fullmakter og instrukser: 28.01.2023 kl. 15:00 

Påmelding 
Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside www.endur.no eller via Investortjenester. Deltakere må også sende en e-post til ang@wr.no for 
å informere om påmeldingen slik at vi kan sende deg innloggingsdetaljer. 
For påmelding via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes. 
I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. 

Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. 

Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: ______________________________________________ 
Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 02.02.2023 

Sted Dato Aksjeeiers underskrift 

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Endúr ASA.
Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du gi fullmakt til en annen person. 

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.endur.no eller via Investortjenester. 
For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.  
I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. 

Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. 
Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending. 

Undertegnede: ___________________________________________________ 
gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.) 

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

 __________________________________
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 02.02.2023 i Endúr ASA for mine/våre aksjer. 

Sted Dato Aksjeeiers underskrift 
(Undertegnes kun ved fullmakt)

 Ref.nr.:     Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling i Endúr ASA avholdes 
02.02.2023 kl. 11:00 CET i Dronning Mauds gate 11, 
0250 Oslo 

 Ref.nr.:  Pinkode:

http://www.endur.no/
mailto:ang@wr.no
mailto:genf@dnb.no
http://www.endur.no/
mailto:genf@dnb.no
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Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Endúr ASA
Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller 
hun bemyndiger. 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 28.01.2023 kl. 15:00. 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 møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 02.02.2023 i 
Endúr 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 ekstraordinær generalforsamling 2023 For Mot Avstå 

1. Åpning av møtet ved styrets leder eller en annen styret utpeker og registrering av møtende aksjeeiere    

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen    

3. Godkjennelse av innkallingen og forslaget til dagsorden    

4. Rettet kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer    

5. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved reparasjonsemisjon    

6. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen    

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

 Ref.nr.:  Pinkode:

mailto:genf@dnb.no
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