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 Office translation 

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR 

GENERALFORSAMLING I ENDÚR ASA 

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL 

MEETING IN ENDÚR ASA 

Til aksjeeierne i Endúr ASA. To the Shareholders of Endúr ASA. 

Ekstraordinær generalforsamling i Endúr ASA, 

org. nr. 991 279 539, ("Endúr" eller 

"Selskapet") vil avholdes i Selskapets lokaler i 

Damsgårdsveien 299 den 3. august 2020 kl. 

11.00. 

An extraordinary general meeting in Endúr ASA, 

reg. no. 991 279 539, ("Endúr" or the 

"Company") will be held in the Company’s 

premises at Damsgårdsveien 229, on 3 August 

2020 at hrs. 11.00. 

Generalforsamlingen vi bli åpnet av styrets leder 

Rune Skarveland. 

The general meeting will be opened by Chairman 

of the board of directors Rune Skarveland. 

Styret foreslår følgende dagsorden: The board of directors proposes the following 

agenda: 

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF 

THE MEETING 

Styret foreslår at Rune Skarveland velges som 

møteleder. 

The board of directors proposes that Rune 

Skarveland is elected to chair the meeting. 

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING 

OG DAGSORDEN 

2 APPROVAL OF THE NOTICE AND 

THE AGENDA 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 

følgende vedtak:  

"Innkallingen og dagsorden godkjennes." 

The board of directors proposes that the general 

meeting makes the following resolution:  

"The notice and the agenda is approved." 

3 VALG AV PERSON TIL Å 

MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN 

SAMMEN MED MØTELEDER 

3 ELECTION OF A PERSON TO CO-

SIGN THE MINUTES 

Styret foreslår at en person til stede på 

generalforsamlingen velges til å medundertegne 

protokollen. 

The board of directors proposes that a person 

present at the general meeting is elected to co-

sign the minutes.  

4 GODKJENNELSE AV FUSJONSPLAN 4 APPROVAL OF MERGER PLAN 

4.1 Bakgrunn 4.1 Background 

En fusjonsplan ble inngått 28. juni 2020 mellom 

Endúr ASA, org. nr. 991 279 539, og Oceano 

AS, org. nr. 824 940 452 ("Oceano"), 

("Fusjonsplanen"). Fusjonsplanen er vedlagt 

denne innkallingen som Vedlegg 1.  

A merger plan was entered into on 28 June 2020 

by Endúr ASA, reg. no. 991 279 539, and 

Oceano AS, reg. no. 824 940 452 ("Oceano"), 

(the "Merger Plan"). The Merger Plan is 

attached to this notice as Appendix 1.  
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Fusjonen foretas som en fusjon i 

overensstemmelse med reglene i 

Allmennaksjeloven kapittel 13, ved at alle 

eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres 

fra Oceano til Endúr ("Fusjonen"). Oceano 

slettes ved gjennomføring av Fusjonen. 

The Merger is carried out as a merger in 

accordance with the provisions of chapter 13 in 

the Public Companies Act, by way of transfer of 

all assets, rights and liabilities from Oceano to 

Endúr (the "Merger"). Oceano is dissolved upon 

completion of the Merger. 

Fusjonen gjennomføres ved at aksjekapitalen i 

Endúr økes med NOK  2 150 210,18, fra NOK 

2 830 910,17 til NOK 4 981 120,35 ved at det 

utstedes 215 021 018 nye aksjer hver 

pålydende NOK 0,01. Disse aksjene benyttes 

som fusjonsvederlag til aksjonærene i Oceano, 

som innløser sine aksjer i Oceano ved slettingen 

av dette selskapet. 

The Merger is implemented by way of a share 

capital increase with NOK 2,150,210.18, from 

NOK 2 830 910,17 to NOK4 981 120,35, by 

issuing of 215,021,018 new shares each with a 

nominal value of NOK 0.01. These shares are 

used as merger consideration to the 

shareholders of Oceano, who redeem their 

shares in Oceano as part of the dissolution of 

this company. 

4.2 Formålet med Fusjonen 4.2 Objective of the Merger 

Oceano er et nyetablert konsern som omfatter 

selskapene ØPD AS og Installit AS med 

datterselskaper (under etablering). Oceano er en 

ledende aktør innenfor sine satsingsområder, og 

leverer komplette infrastrukturløsninger i marine 

omgivelser, med fokus på prosjektering og 

installasjon av sjøledning/kabel til akvakultur, 

vann og avløp samt energi. Konsernet tilbyr også 

engineering-løsninger, og leverer konstruksjoner 

i polyetylen til bruk i marine omgivelser.  

 

 

En sentral del av Endúrs strategi er lønnsom 

vekst gjennom konsolidering og oppkjøp. 

Fusjonen med Oceano er første skritt. Markedene 

for marine tjenester er i vekst, og det er store 

muligheter for Endúr til å ta en ledende posisjon 

i en fragmentert sektor.  

Oceano-konsernet har i overkant av 130 ansatte, 

og omsatte i 2019 for ca 300 millioner kroner og 

leverte en justert EBITDA på ca 16 millioner 

kroner. Øivind Horpestad, gründer og tidligere 

daglig leder i NRC Group, er styreleder i Oceano, 

og er tiltenkt rollen som styreleder i Endúr. 

Sammen med ledende ansatte i Installit, er 

investorene Arne Blystad (Songa Investments), 

Ketil Skorstad (Tigerstaden Marine) og Kristian G. 

Lundkvist (Middelborg Invest) store eiere i 

Oceano. 

 

Oceano is a newly established group which 

encompasses the companies ØPD AS and Installit 

AS as subsidiaries (currently being established). 

Oceano is a leading player within its areas of 

work, and delivers complete infrastructure 

solutions in the marine environment, with a focus 

on preparation and installation of seagoing cables 

/ cables for aquaculture, water and wastewater, 

as well as energy. The group also delivers 

engineering solutions and constructions in 

polyethylene for use in the marine environment. 

A central part of Endúr's strategy is profitable 

growth through consolidation and acquisition. The 

merger with Oceano is the first step. The market 

for marine services is in growth, and there are 

significant possibilities for Endúr to take a leading 

role in a fragmented sector. 

 

The Oceano group has in excess of 130 

employees, and had a turnover in 2019 of approx. 

NOK 300 million and delivered an adjusted 

EBITDA of approx. NOK 16 million. Øivind 

Horpestad, founder and former general manager 

of NRC Group, is the chairman of the board in 

Oceano, and is intended to be the chairman of 

Endúr. Toghether with leading employees in 

Installit, the investors Arne Blystad (Songa 

Investments), Ketil Skorstad (Tigerstaden 

Marine) and Kristian G. Lundkvist (Middelborg 

Invest) are large shareholders in Oceano. 
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Endúr planlegger en emisjon for å gi det 

sammenslåtte selskapet en god kapitalbase for 

videre konsolidering, i tillegg til å sikre en sunn 

finansiering knyttet til dagens 

arbeidskapitalbehov. 

Oceano tilfører Endúr solid kompetanse og sterk 

operasjonell drift innen marine tjenester. 

Sammen med konsernets allerede godt etablerte 

virksomheter, blir det sammenslåtte Endúr en 

ledende marin entreprenør- og 

tjenesteleverandør.   

Fusjonen styrker en allerede lønnsom 

kjernevirksomhet i Endúr, samtidig som den 

tilfører en vesentlig aktivitetsøkning og en 

komplementær kompetanse. Oceano er allerede 

godt etablert i markedet og man ønsker med 

fusjonen å stake ut en enda tydeligere retning for 

Endúr ved å fokusere på marin infrastruktur hvor 

eksisterende markeder som akvakultur og 

fornybar energi blir stadig viktigere. Fusjonen 

forventes å gi betydelige synergier og åpner opp 

for nye markeder og fremtidige vekstmuligheter. 

Endúr is planning a private placement to provide 

the merged company a good capital base for 

further consolidation, and additionally to secure a 

healthy financing for the current working capital 

needs. 

Oceano provides Endúr with solid competency 

and strong operational business within marine 

services. Together with the group's already well 

established business, the merged Endúr will be a 

leading marine entrepreneur and services 

supplier. 

The Merger will boost an already profitable core 

business in Endúr, in addition to providing a 

substantial activity increase and complementary 

competency. Oceano is already well established 

in the market and it is the intention with the 

merger to set an even more clear course for 

Endúr by focusing on marine infrastructure where 

existing markets like aquaculture and renewable 

energy are ever more important. The Merger is 

expected to yield significant synergies and opens 

up for new markets and future growth 

possibilities. 

4.3 Forslag til vedtak 4.3 Proposed resolution 

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer 

følgende vedtak:  

"Fusjonsplan datert 28. juni 2020 for fusjon av 

Endúr ASA (org nr. 991 279 539) som 

overtakende selskap og Oceano AS (org nr. 824 

940 452) som overdragende selskap, 

godkjennes. Oceano AS slettes som ledd i 

fusjonen." 

The board of directors proposes that the general 

meeting passes the following resolution:  

"The merger plan dated 28 June 2020 for the 

merger of Endúr ASA (company reg. no. 991 

279 539) as the acquiring company and Oceano 

AS (company reg. no. 824 940 452) as the 

transferring company, is approved. Oceano AS is 

dissolved as part of the merger." 

5 STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE 

AKSJER 

5 BOARD AUTHORIZATION TO ISSUE 

SHARES 

5.1 Bakgrunn 5.1 Background 

Endúr har investert ressurser i å bygge en 

plattform for fremtidig vekst. Dette inkluderer 

strukturelle tiltak og relevante oppkjøp, som 

bidrar til å styrke Endúr sin posisjon som et 

attraktivt industrikonsern med aktiviteter 

hovedsakelig i Vest-Norge. 

Konsernet har fokus på å vurdere strukturelle 

grep som kan generere komplementære 

Endúr has invested resources in building a 

platform for future growth. This includes 

structural measures and relevant acquisitions, 

which contribute Endúr as an attractive 

industrial group with activities predominantly in 

the western part of Norway. 

The Group has a dedicated focus on evaluating 

structural measures that can generate 
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aktiviteter og potensiale for synergieffekter, 

herunder økt markedsposisjon og inntreden i 

nye markedsområder.  

Konsernet forventer fremtidig vekst både 

gjennom organisk vekst og oppkjøp, og har 

fokus på å videreutvikle sin markedsposisjon 

innenfor områdene Maritime Service, 

Aquaculture og Energy. 

 

På Selskapets generalforsamling den 18. juni 

2020 fikk styret fullmakt til å forhøye Selskapets 

aksjekapital med inntil NOK 1.059.000 og ved 

utstedelse av inntil 105.900.000 nye aksjer 

pålydende NOK 0,01 og til en kurs fastsatt av 

styret, dog på minimum NOK 0,30 per aksje. 

 

Styrefullmakten er benyttet til å gjennomføre en 

vellykket emisjon med NOK 100 millioner i 

brutto proveny samt til å lette Selskapets totale 

gjeldsbelastning ved å gjøre opp NOK 5 millioner 

i gjeld gjennom utstedelse av aksjer til samme 

kurs som i emisjonen.  

 

Det foreslås at styret gis en ny fullmakt til å 

forhøye aksjekapitalen gjennom utstedelse av 

aksjer. 

 

Fullmakten vil gjøre det mulig for Endúr å utøve 

emisjoner på en effektiv måte i forbindelse med 

Selskapets vekststrategi, herunder evnen til å 

delta aktivt i attraktive og strategiske 

konsolideringsprosesser. Det foreslås derfor at 

styret får fullmakt til å avvike fra aksjonærenes 

fortrinnsrett ved bruk av fullmakten. 

complementary activities and potential for 

synergy effects, including increased market 

position and entry into new market areas. 

The Group is expecting the future growth to take 

place both through organic growth as well as 

acquisitions. Focus will be on further developing 

a strong market position within the areas 

Maritime Services, Aquaculture and Energy.  

The annual general meeting held 18 June 2020 

granted the board of directors an authorization 

to increase the Company's share capital with up 

to NOK 1,059,000 by issuing up to 105,900,000 

new shares with a nominal value of NOK 0.01, 

and at a price set by the board, however, at a 

minimum face value of NOK 0.30. 

The authorization has bee applied to carry out a 

successful private placement raising NOK 100 

million in gross proceeds, and to relieve the 

Company of some of its total debt burden by 

settling NOK 5 million of debt through the 

issuance of shares at a share price equal to the 

subscription price in the private placement.    

The board of directors proposes that the general 

meeting authorizes the board with a new 

authorization to increase the share capital by  

issuing new shares.  

The authorization will enable the Company to 

conduct share issues in an efficient manner in 

connection with the Company's growth strategy, 

including the ability to take active part in 

attractive and strategic consolidation processes. 

It is therefore also proposed that the board is 

authorized to deviate from the shareholders' 

preferential rights when using the authorization. 

5.2 Forslag til vedtak 5.2 Proposed resolution 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 

følgende vedtak om å gi styret fullmakt til å 

utstede nye aksjer: 

(i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-

14 gir styret fullmakt til å forhøye 

Selskapets aksjekapital med inntil NOK 

1.059.000 ved utstedelse av inntil 

105.900.000 nye aksjer pålydende 

NOK 0,01  og til en kurs som fastsettes 

Th board proposes that the general meeting 

passes the following resolution regarding board 

authorization to issue new shares:  

(i) Pursuant to Section 10-14 and Section 

11-8 of the Norwegian Public Limited 

Liability Act, the board is granted an 

authorization to increase the 

Company's share capital with NOK 

1,059,000 by issuing up to 
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av styret, dog på minimum NOK 0,30  

per aksje. 

 

 

(ii) Fullmakten gjelder frem til Selskapets 

ordinære Generalforsamling i 2021, 

dog uansett ikke lenger enn til og med 

30. juni 2021. 

(iii) Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye 

aksjene etter allmennaksjeloven § 10-

14 kan fravikes. 

 

 

(iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse 

mot innskudd i andre eiendeler enn 

penger, jf. allmennaksjeloven § 10-2. 

 

 

(v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse 

ved fusjon etter allmennaksjeloven § 

13-5. 

105,900,000 new shares with a 

nominal value of NOK 0.01, and at a 

price set by the board, however, at a 

minimum face value of NOK 0.30. 

(ii) The authorization is valid until the 

ordinary Annual General Meeting in 

2021, thus not later than the end of 30 

June 2021.  

(iii) The shareholders' preferential right to 

the new shares pursuant to Section 10-

4 and Section 11-4 of the Norwegian 

Public Limited Liability Act, may be 

deviated from. 

(iv) The authorization comprises share 

capital increase against contribution of 

assets other than cash, cf. Section 13-

5 of the Norwegian Public Limited 

Liability Companies Act. 

(v) The Authorization does comprise share 

capital increase in connection with 

mergers pursuant to Section 13-5 of 

the Norwegian Public Limited Liability 

Companies Act. 

6 STYREENDRING 6 CHANGE OF BOARD OF 

DIRECTOTRS 

Valg- og godtgjørelseskomiteen sin innstilling vil 

bli meddelt via børsmelding og på Selskapets 

hjemmeside senest mandag 27. juli 2020. 

The recommendation from the Election 

Committee will be made available no later [than 

Monday 27 July 2020 on the Company’s 

homepage and in a separate stock exchange 

note. 

* * * * * * 

I henhold til selskapets vedtekter § 12 er det 

bare aksjeeiere som er innført i en utskrift av 

selskapets aksjeeierregister som viser 

eierforholdene den femte virkedagen før 

generalforsamlingen, dvs. pr. tirsdag 28. juli 

2020 (registreringsdatoen), som kan delta og 

stemme i generalforsamlingen.  

 

I henhold til selskapets vedtekter § 10 har styret 

bestemt at de aksjeeiere som ønsker å delta i 

generalforsamlingen (enten selv eller ved 

Pursuant to Article 12 of the Articles of 

Association, only shareholders appearing in a 

transcript from the company’s shareholder 

register showing the ownership to the shares in 

the company on the fifth business day prior to 

the General Meeting, i.e. as per Tuesday 28 July  

2020 (the record date), may attend and vote in 

the General Meeting.   

Pursuant to Article 10 of the Articles of 

Association, the Board of Directors has decided 

that shareholders who wish to attend the 
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fullmektig), må melde fra om dette ved å sende 

det påmeldingsskjemaet som er gjort 

tilgjengelig på selskapets internettside angitt 

nedenfor, til selskapet til den postadresse eller 

e-postadresse som fremgår av skjemaet. 

Meldingen må være mottatt innen torsdag 30. 

juli kl. 15.00. Aksjeeiere som ikke foretar slik 

forhåndspåmelding eller som oversitter 

ovennevnte frist, kan nektes adgang til 

generalforsamlingen og vil heller ikke kunne 

stemme for sine aksjer.   

 

Forvalter eller aksjeeier kan ikke møte eller 

stemme for aksjer som er registrert på særskilt 

investorkonto (NOM konto - forvalterregistrert). 

For å kunne møte på generalforsamlingen og 

avgi stemme for aksjene må aksjeeier overføre 

aksjene fra NOM kontoen (forvalterregistrert) til 

en konto i eget navn. Slik omregistrering må 

fremgå av utskrift fra VPS senest på 

registreringsdato tirsdag 28. juli 2020.   

 

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 

angitt nedenfor. Fullmakt kan om ønskelig gis til 

styrets leder Rune Skarveland.   

Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten sendes til 

selskapet pr post eller e-post, og må være 

mottatt innen torsdag 30. juli 2020 kl. 15.00  

eller leveres i generalforsamlingen. Selskapets 

adresse: Endúr ASA v/styrets leder, 

Damsgårdsveien 119, 5160 Laksevåg, e-post: 

registration@endur.no   

 

Endúr ASA er et allmennaksjeselskap underlagt 

allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr 

dagen for denne innkallingen utstedt 283 091 

017 aksjer og hver aksje har én stemme. 

Aksjene har også for øvrig like rettigheter.   

General Meeting (either in person or by proxy) 

must give notice by sending the registration 

form which is posted on the company’s internet 

site as set out below to the company at the 

postal address or email address set out in the 

form. The registration form must be received by 

the company no later than Thursday 30 July 

2020 at hrs. 15.00 CET. Shareholders who do 

not give such notice of attendance or who do not 

meet the deadline stated above, may be refused 

access to the General Meeting and will not be 

able to vote for their shares.   

Manager/nominee may not meet or vote for 

shares registered in a separate investor 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 Tuesday 28 July 2020.     

Shareholders, who are prevented from attending 

the 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 internet site as set out below. 

Proxy may, if desirable, be given to the 

Chairman of the Board Rune Skarveland.   

Completed proxy forms may either be sent to 

the company by ordinary mail or email, and has 

to be received by the Company within Thursday  

30 July 2020 at hrs. 15.00 or be submitted in 

the General Meeting. The company Address: 

Endúr ASA, att: Chairman, Damsgårdsveien 

119, 5160 Laksevåg, Norway. E-mail: 

registration@endur.no  

Endúr ASA is a public limited company subject to 

the rules of the Norwegian Public Limited 

Companies Act. As of the date of this notice, the 

company has issued 283 091 017 shares, each 

of which represents one vote.   

* * * * * * 
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Bergen, 13. juli 2020 Bergen, 13 July 2020 

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

  

Rune Skarveland  

Styreleder/Chairman of the board of directors 

 

Vedlegg: Appendices: 

1. Fusjonsplanen 

2. Registreringsskjema og fullmaktsskjema 

1. The Merger Plan 

2. Registration form and power of attorney 

form 
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Vedlegg/Appendix 2 

 

PÅMELDING – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 3. AUGUST 2020 I 

ENDÚR ASA 

 
Varsel om at De vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen mandag 3. august 2020 kan gis på denne 
møteseddel.  
 
Melding må være Endúr ASA i hende senest torsdag 30. juli 2020 kl. 15.00 Adresse: Endúr ASA, Damsgårdsveien 
119, 5160 Laksevåg. Mail: registration@endur.no. Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, 
kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen. 
 
Undertegnede vil møte på den ekstraordinære generalforsamlingen til Endúr ASA den 3. august 2020 og (sett 
kryss):  
 

 Avgi stemmer for mine/våre aksjer 

 Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er) 

 
 

     
Dato  Sted  Aksjeeiers underskrift 

     

Tlf. nr.    Navn med blokkbokstaver 

 
 
 
 
 

Office translation: 

REGISTRATION – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 3 AUGUST 2020 IN ENDÚR ASA 

Notice of attendance at the ordinary general meeting on Monday 3 August 2020 can be sent using this 
attendance slip.  The notice must have been received by Endúr ASA no later than Thursday 30 July 2020 at hrs. 
15.00 CET. Address: Endúr ASA, Damsgårdsveien 119, 5160 Laksevåg, Norway. 
Mail: registration@endur.no. If you have registered but are unable to attend, a written and dated proxy may 
be submitted in the general meeting. 
 
The undersigned will attend the extraordinary general meeting of Endúr ASA Monday 3 August 2020 with my 
shares and (please tick):  
 

 Vote for my/our shares 

 Vote for shares pursuant to the enclosed proxy(ies) 

 
 

     
Date  Place  Signature of the shareholder 

     

Tel. no.    Name in block letters 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:registration@endur.no
mailto:registration@endur.no
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FULLMAKT – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 3. AUGUST 2020 IN ENDÚR ASA 

 
Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 3. august 2020, kan De møte ved fullmektig. De 
kan da benytte dette fullmaktsskjemaet.  
 
Undertegnede aksjonær i Endúr ASA gir herved (sett kryss): 
 

 
Styreleder Rune Skarveland eller den han 
bemyndiger 

 
Administrerende direktør Hans Petter Eikeland eller 
den han bemyndiger  

  

 Navn på fullmektig 

 
fullmakt til å møte og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Endúr ASA den 3. 
august 2020. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets 
formann eller den han bemyndiger.  
 
Stemmegivningen skal skje i henhold til instrukser nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i 
rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, 
likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen in den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til 

erstatning for forslagene i innkallingen.  
 
 

Sak For Mot Avstår 
Fullmektigen 
avgjør 
stemmegivningen 

1. Valg av møteleder 

 
    

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

 
    

3. Valg av person til å medundertegne protokollen 
sammen med møteleder 

 

    

4. Godkjennelse av fusjonsplan 

 
    

5. Styrefullmakt til å utstede aksjer 

 
    

6. Styreendring 

 
    

 
 
 
 
 
 
Aksjeeierens navn og adresse: _______________________________________________________ 
 
 
 

     

Dato  Sted  Aksjeeiers underskrift 
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PROXY – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 3 AUGUST 2020 IN ENDÚR ASA 

 
If you are not able to attend the extraordinary general meeting on 3 August 2020, you may be represented by way 
of proxy. Please use this proxy form.  
 
The undersigned shareholders in Endúr ASA hereby grants (please tick): 
 

 
The chairman of the board of directors Rune 
Skarveland or the person he appoints 

 CEO Hans Petter Eikeland or the person he appoints 

  

 Name of proxy  

 
proxy to meet and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Endúr ASA 3 August 2020. If 
the proxy form is submitted without stating the name of the proxy, the proxy will be deemed to have been given to 
the chairman of the board of directors or the person he authorizes.  
 
The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please not that if the alternatives below are 
not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favor" of the proposals in the notice. 
To the extent proposals are put forward by any person or entity other then the board of directors, or in addition to, 
or instead or, the proposals in the notice, the proxy determined the voting.  
 

Item In favor Against Abstention 
At Proxy's 
discretion 

1. Election of a chairperson of the meeting 

 
    

2. Approval of the notice and the agenda 

 
    

3. Election of a person to co-sign the minutes 

 
    

4. Approval of merger plan 

 
    

5. Board authorization to issue shares 

 
    

6. Change of board of directors  

 
    

 
 
 
 
 
 
Shareholder's name and address: _______________________________________________________ 
 
 
 

     

Date  Place  Shareholder's signature 
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