
Til : DNO Intemational A S A 

Fra: Erik J. Frydenbo og Petrolia Invest AS 

Forslag til behandling pa DNO Intemational A S A ekstraordinaere generalforsamling den 1. 
november 2011. 

Det vises til innkalling til ekstraordinsr generalforsamling hvor vi onsker medtatt folgende pa 
agenda for generealforsamlingen: 

I forbindelse med den pagaende sak om gransking av forvaltningen i DNO International A S A , 
er det grunnlag for generalforsamlingen a ta stilling til valg av nye styremedlemmer. Dette 
fordi den foreslatte fusjon vi l vaere uten stotte hos selskapets aksjeeier, og derved vil ikke det 
sittende styre ha generalforsamlingens tillit om fusjonen blir nedstemt, samt at det navsrende 
styret ble valgt i en generalforsamling hvor ca. 61 % av aksjeeierne ikke var tilstede og ikke 
ble varslet om utskiftningen av det forrige styret etter benkeforslag fra storste eier. 

Forslag: 

Sak 6: Granskning av folgende forhold: 

A) Salg av aksjer fra februar 2011, herunder hvilke avtale og motereferater som foreligger i 
den forbindelse mellom aksjeeierne i R A K , representanter for R A K , samt J. P Morgan 
og/eller Openheimer om salg, tilbakekjop og shortsalg av DNO aksjer. 

B) Foreligger det avtaler mellom styreleder i DNO om vederlag fra R A K og/eller andre, og 
hvilken eierandel har styreleder i DNO i R A K . 

C) Cashflow-analyse for R A K og hvorledes dette skal dekkes dersom fusjonen ikke 
gjennomfores (jfr. pastand om at R A K er selvfmansiert). 

D) Granskning av DNO's reserver fordelt pa "oil in place" og reserver for feltene i Kurdistan. 

E) Granskning om det forela innsideinformasj on da DNO begynte a kjope egne aksjer i 
September 2011 for borsmelding om status ble publisert, og om det fremdeles foreligger 
innsideinformasjon i DNO som ikke er offentliggjort. 

Sak 7: Valg av nye styremedlemmer etter vedtektenes § 5. 

Sak 8: Valg av ny styreleder etter vedtektenes § 5. 

Sak 9: Valg av nestleder i styret etter vedtektenes § 5 

Oslo 3. oktober 2011 

Kjetil Forland 


