
TIL AKSJONÆRENE I  
DNO INTERNATIONAL ASA (“DNO”)

Selskapets aksjonærer innkalles herved til  
ekstraordinær generalforsamling i

DNO INTERNATIONAL ASA

1. november 2011, kl. 13.00

Sted: Felix Konferansesenter  
Bryggetorget 3, 0250 Oslo

Det innkalles med dette til ekstraordinær 
generalforsamling (”EGF”) i selskapet til  

behandling av følgende saker: 

AGENDA: 

1.  Åpning ved styrets formann, herunder opptak av fortegnelse over 

møtende aksjeeiere, samt aksjer representert ved fullmakt. 

2.  Valg av møteleder og en annen person til å undertegne 

generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 

4.  Godkjenning av fusjonsplan mellom DNO MENA AS og NORAK 

Holdings AS, herunder aksjekapitalforhøyelse i DNO International ASA 

for utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med fusjonen.  

5.  Fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen.

Nye saker: 

6.   Forslag om granskning. Se vedlagt brev fra Erik J. Frydenbø og Petrolia 

Invest AS.

7.  Valg av nye styremedlemmer

8.  Valg av ny styreleder

9.  Valg av nestleder i styret 

Bakgrunn for revidert innkalling

3. oktober 2011 mottok styret et brev fra Erik J. Frydenbø og Petrolia Invest 

AS hvor disse to aksjonærene ønsker å legge til nye saker (se punkt 6-9 

ovenfor) på agendaen for den ekstraordinære generalforsamlingen. Kopi av 

brevet er vedlagt.

I henhold til allmennaksjeloven §5-11, påligger det plikt for styret til å 

ta inn tilleggsforslag til den eksisterende agendaen for ekstraordinære 

generalforsamlingen, såfrem tilleggsforslagene er innsendt innen gjeldende 

tidsfrister. 
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TO THE SHAREHOLDERS OF  
DNO INTERNATIONAL ASA (“DNO”)

The Company’s shareholders are hereby invited  
to an Extraordinary General Meeting of

DNO INTERNATIONAL ASA

on 1 November 2011, at 1:00 p.m.

Location: Felix Konferansesenter  
Bryggetorget 3, 0250 Oslo

Notice is hereby given of an Extraordinary General 
Meeting (“EGM”) of the Company to resolve the  

following matters: 

AGENDA: 

1.  Opening by Chairman of the Board. Registration of attending 

shareholders and shares represented by proxy. 

2.  Election of a chairman to preside over the meeting and another person 

to sign the minutes of the EGM together with the chairman of the 

meeting. 

3. Approval of the notice and agenda.

4.  Approval of the merger plan between DNO MENA AS and NORAK 

Holdings AS, including increase of the share capital in DNO 

International ASA for issuance of consideration shares in connection 

with the merger. 

5.  Authorisation of the Board of Directors to increase the share capital.

New matters:

6.   Proposal for investiogation. See attached letter from Erik J. Frydenbø 

and Petrolia Invest AS.

7.  Election of new members of the Board

8.  Election of new Chairman of the Board

9.  Election of Deputy Chairman of the Board

Reason for revised notice

On 3 October 2011 the Board received a letter from Erik J. Frydenbø and 

Petrolia Invest AS where these two shareholders demand new matters (see 

items 6-9 above)  to be put on the agenda for the EGM. A copy of the letter 

is enclosed.

In accordance with the obligations in §5-11 of the Norwegian Public Limited 

Liability Companies Act (the “PLLCA”), it is thus the Board’s mandatory 

duty to add new matters to the existing agenda for the EGM, provided that 

the new matters are submitted within applicable deadlines.



 

VEILEDNING

I tråd med vedtektenes §6 er underlagsmaterialet, herunder fusjonsplanen 

med vedlegg og et informasjonsmemorandum i form av et ”tilsvarende 

dokument”, gjort tilgjengelig på selskapets hjemmesider, www.dno.no. 

Dokumentene er også tilgjengelig på selskapets finansielle rådgiver, Arctic 

Securities’ hjemmeside www.arcticsec.no. 

 

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må fylle ut 

og sende inn vedlagte møteseddel. Retten til å delta og stemme på 

generalforsamlingen kan i henhold til vedtektene bare utøves når 

ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før 

generalforsamlingen, altså 25. oktober 2011 (registreringsdatoen). 

Aksjonærer som ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen, men 

som ønsker å være representert, kan gi fullmakt til styrets formann, adm. dir. 

eller egen fullmektig på vedlagte fullmaktsskjema.

 

På grunn av endringene i agendaen må aksjonærer som allerede har 

registrert seg til den ekstraordinære generalforsamlingen sende inn ny 

påmelding eller fullmakter.

Aksjeeiere har i henhold til allmennaksjeloven § 5-15 rett til å kreve 

at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir 

tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen 

av godkjennelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, 

samt selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre 

selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen 

skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten 

uforholdsmessig skade for selskapet. 

For å lette selskapets forberedelser til den ekstraordinære general

forsamlingen bes det om at DnB NOR Bank ASA mottar påmelding eller 

fullmaktsskjema senest innen 28. oktober 2011. 

Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt 

på telefax: +47 22 48 11 71. Påmelding/fullmakt kan også foretas elektronisk 

via selskapets hjemmeside www.dno.no. 

Oslo, 5. oktober 2011

DNO INTERNATIONAL ASA

Bijan Mossavar-Rahmani, 

styrets formann

Vedlegg: 

Møteseddel og fullmaktsskjema

DNO børsmelding datert 5. oktober 2011

Kopi av brev fra Erik J. Frydenbø og Petrolia Invest AS

 

Fusjonsplanen med vedlegg er tilgjengelig via selskapets hjemmeside  

www.dno.no

Selskapet har videre utarbeidet et informasjonsmemorandum i form av et 

”tilsvarende dokument” som er gjort tilgjengelig for nedlasting på DNOs 

hjemmesider, www.dno.no samt på selskapets finansielle rådgiver, Arctic 

Securities’ hjemmeside www.arcticsec.no. 

Revised NoticeRevidert innkalling

2Ekstraordinær generalforsamling 2011    

INSTRUCTIONS

In accordance with Section 6 of the Articles of Association, the supporting 

documents, including the merger plan with appendices and the Prospectus 

Equivalent Document, have been made available on the Company’s website, 

www.dno.no. The documents are also available on the website of the 

Company’s financial advisor Arctic Securities ASA, www.arcticsec.no.  

Shareholders who wish to attend the general meeting must complete and 

submit the enclosed attendance slip. The right to attend and vote at the 

general meeting may only be exercised if the acquisition of shares has 

been entered into the register of shareholders of the Company on the 

fifth working day prior to the general meeting, being 25 October 2011 (the 

registration date).

Shareholders who are unable to attend the general meeting but who wish 

to be represented may authorise the Chairman of the Board, the Managing 

Director or another person to be their proxy using the enclosed form of 

proxy. 

Due to the change in the agenda, shareholders that have already 

registered to the EGM must again register attendance or proxies. 

Pursuant to Section 5-15 of the Norwegian Act relating to Public Limited 

Liability Companies, the shareholders may demand that members of 

the Board of Directors and the Managing Director provide available 

information at the EGM about matters which may affect items which have 

been presented to the shareholders for decision; information about the 

financial status of the Company, including information about activities in 

other companies in which the Company participates; and other business to 

be resolved on at the general meeting, unless such information may not be 

given without disproportionately damaging the Company. 

In order to ease the Company’s preparations for the EGM, the Company 

asks that DnB NOR Bank ASA receive the attendance slip or form of proxy 

no later than 28 October 2011.

Postal address: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, N-0021 Oslo, 

Norway, alternatively on telefax: +47 22 49 11 71. Registration may also be 

made via the Company’s website www.dno.no. 

Oslo, 5 October 2011

DNO INTERNATIONAL ASA

Bijan Mossavar-Rahmani, 

Chairman of the Board

Enclosures: 

Attendance form and form of proxy

DNO stock exchange notice dated 5 October 2011

Copy of letter from Erik J. Frydenbø and Petrolia Invest AS

The merger plan and appendices are available at the Company’s website 

www.dno.dno

DNO has issued a Prospectus Equivalent Document which has been made 

available for download on the Company’s website, www.dno.no and on the 

website of the Company’s financial advisor Arctic Securities ASA,  

www.arcticsec.no.  


