
MØTESEDDEL
Av praktiske hensyn anmodes om at møteseddelen er DnB NOR Bank ASA i hende senest 28. oktober 2011.

Postadresse:  DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr +47 22 48 11 71. 

Påmelding kan også foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.dno.no, eller via Investortjenester.

Undertegnede vil møte i DNO International ASAs ekstraordinære generalforsamling den 1. november 2011 og avgi 
stemme for:

  .............................. egne aksjer.

  ..............................  andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er).

 I alt for  ..............................  aksjer. 

Sted/dato:  ................................................................. Underskrift:  ......................................................................................................

 REF. NO:  

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS

Dersom De selv ikke kan møte på den ekstraordinære generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De 
bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli påført navnet 
til styrets leder, eller en person utpekt av ham. 

Av praktiske hensyn anmodes om at fullmakten er DnB NOR Bank ASA i hende senest 28. oktober 2011. 

Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr +47 22 48 11 71. 

Fullmakt kan også gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.dno.no, eller via Investortjenester.

Undertegnede, ..................................................................................................................................................................................

gir herved   :  Styrets formann Bijan Mossavar-Rahmani 

   :  Adm. dir. Helge Eide

eller  :  ……………………………………………………………………….…………......................................................  
         (Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på DNO International ASAs ekstraordinære generalforsamling  
1. november  2011.

Sted/dato:  ................................................................. Underskrift:  ......................................................................................................

Navn
Adresse
Adresse
Adresse              
POSTNR/POSTSTED 
LAND     

ref. no: pin kode: 

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
i DNO International ASA avholdes 1. november 2011, 
kl. 13 på Felix Konferansesenter Bryggetorget 3,  
0250 Oslo

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem 
skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). 

Skjemaet over benyttes kun når aksjonæren møter selv. Hvis fullmakt gis, benyttes et av skjemaene nedenfor.

Registreringsdato 25. Oktober 2011
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 REF. NO: 

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS 
Dersom De ønsker å gi fullmektigen stemmeinstrukser, skal dette skjema benyttes. Fullmakt med stemmeinstruks 
kan meddeles den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil 
fullmakten bli påført navnet til styrets leder, eller en person utpekt av ham. 

Av praktiske hensyn anmodes om fullmakten er DnB NOR Bank ASA i hende senest 28. oktober 2011.

Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr +47 22 48 11 71. 

Fullmakt kan også gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.dno.no

Undertegnede, ……………………………………………………………………….…………...........................................................................................

gir herved   :  Styrets formann Bijan Mossavar-Rahmani

   :  Adm. dir. Helge Eide

eller  :  ……………………………………………………………………….…………......................................................  
         (Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på DNO International ASAs ekstraordinære generalforsamling 1. 
november 2011.

Stemmegivning skal skje i henhold til instruksene som er gitt nedenfor. Ved tvil om forståelsen av instruksene vil fullmektigen 
utøve sin myndighet basert på en rimelig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, kan fullmektigen avstå 
fra å stemme. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme ”for” 
forslagene i innkallingen. I den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, eller til erstatning for forslagene i innkallingen, gis 
fullmektigen adgang til selv å avgjøre stemmegivningen. Vennligst kryss av for ønsket stemmegivning i følgende saker 
(nummerert i overensstemmelse med nummereringen i dagsordenen):

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem 
skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.

DagsorDen ekstraorDinær generalforsamling 1. november 2011

For Mot Avstår

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

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.   

4.  Godkjennelse av fusjonsplan og kapitalforhøyelse.   

5. Fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen   

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

Det kan ikke avgis stemmeinstruks på punktene 7-9, fordi det ikke er fremsatt konkrete forslag om styrekandidater, se vedlagt børsmelding.

7. Valg av nye styremedlemmer

8. Valg av ny styreleder

9. Valg av nestleder i styret

Sted/dato:  ................................................................. Underskrift:  ......................................................................................................
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