
TIL AKSJONÆRENE I  
DNO INTERNATIONAL ASA

Selskapets aksjonærer innkalles herved  
til ordinær generalforsamling i

DNO INTERNATIONAL ASA

17. juni 2010, kl. 13.00

Sted: Vika Atrium 

Munkedamsv. 45, 0250 Oslo

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling 
i selskapet til behandling av nedennevnte saker.

TIL BEHANDLING PÅ GENERALFORSAMLINGEN FORELIGGER:

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

møtende aksjeeiere, samt aksjer representert ved fullmakt.

2.  Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne 

generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden.

4.  Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2009 for DNO 

International ASA og konsernet, herunder dekning av underskudd.

5.  Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og godtgjørelse for 

arbeid i revisjonsutvalg og kompensasjons komité.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

7.  Godkjennelse av styrets erklæring vedrørende lønn og annen 

godtgjørelse til selskapets ledende ansatte.

8. Godkjennelse av styrets forslag til aksjebasert bonusprogram.

9. Valg av inntil to styremedlemmer.

10.  Godkjennelse av forkortet innkallingsfrist ved ekstraordinær 

generalforsamling.

11.  Godkjennelse av vedtektsendringer.

12. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.
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TO THE SHAREHOLDERS OF  
DNO INTERNATIONAL ASA

The Company’s shareholders are hereby invited  
to the Annual General Meeting of

DNO INTERNATIONAL ASA

on 17 June 2010, at 1:00 p.m.

Location: Vika Atrium 

Munkedamsv. 45, 0250 Oslo, Norway

Notice is hereby given of  
the Annual General Meeting of the Company  
for transaction of the business listed below.

 

ANNUAL GENERAL MEETING ORDER OF BUSINESS:

1.  Opening by the Chairman of the Board, registration of attending 

shareholders and shares represented by proxy.

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

to sign the minutes of the Annual General Meeting together with the 

chairman of the meeting.

3. Approval of the notice and the agenda.

4.  Approval of the annual accounts and the annual report for 2009 for 

DNO International ASA and the group, including allocation of net loss.

5.  Approval of directors’ remuneration and remuneration for work in the 

audit committee and the remuneration committee.

6. Approval of auditors’ fees.

7.  Approval of statement from the Board of Directors regarding salary 

and other compensation to senior management in the company.

8.  Approval of proposal from the Board of Directors regarding share 

based bonus scheme.

9. Election of up to two Board members.

10. Approval of reduced notice period of Extraordinary General Meeting.

11.  Approval of amendments to the articles of association.

12. Authorisation of the Board of Directors to acquire treasury shares.



VEILEDNING

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må fylle ut og 

sende inn vedlagte møteseddel.

Aksjonærer som ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen, 

men som ønsker å være representert, kan gi fullmakt til styrets formann, 

administrerende direktør eller egen fullmektig på vedlagte fullmaktsskjema. 

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 god-

kjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen; 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.

DnB NOR Bank ASA må ha mottatt påmelding eller fullmaktsskjema 

senest kl 16.00, 15. juni 2010.

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

på telefaks nr +47 22 48 11 71. Påmelding/ fullmakt kan også foretas 

elektronisk via selskapets hjemmeside  

www.dno.no.

25. mai 2010

DNO International ASA

Berge G. Larsen

Styrets formann

Vedlegg: Fullmaktsskjema, årsrapport (inkludert årsberetning og 

revisjonsberetning), forslag til vedtak, erklæring om lederlønninger og 

selskapets vedtekter.
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INSTRUCTIONS

Shareholders who wish to attend the Annual General Meeting must 

complete and submit the enclosed attendance slip.

Shareholders who are unable to attend the Annual General Meeting but 

who wish to be represented may authorise the Chairman of the Board, 

the Company’s Managing Director or another person to be their proxy 

using the enclosed form of proxy.

In accordance with the Norwegian Act relating to Public Liability 

Companies, the shareholders may demand that members of the Board 

and the general manager provide available information at the general 

meeting about matters which may affect the evaluation of the approval 

of the annual accounts and annual report; items which have been 

presented to the shareholders for decision; and information regarding the 

financial status of the Company, including information about activities in 

other companies in which the Company participates, and other business 

to be transacted at the general meeting, unless such information may not 

be given without disproportionately damaging the Company. 

The attendance slip or form of proxy must be received by DnB NOR 

Bank ASA by June 15, 2010 at 4:00 p.m. at the latest.

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

Norway, alternatively on telefax +47 22 48 11 71. Registration may also be 

made via the company’s homepage www.dno.no.

 

25 May, 2010

DNO International ASA

Berge G. Larsen

Chairman of the Board

Enclosures: Form of proxy, annual financial statements (including annual 

report and auditor’s statement), proposed resolutions, declaration 

regarding determination of salary and other remuneration to the 

managing director and other senior employees and the company’s 

articles of association.


