
TIL AKSJONÆRENE I  
DNO INTERNATIONAL ASA

Selskapets aksjonærer innkalles herved  
til ordinær generalforsamling i

DNO INTERNATIONAL ASA

18. juni 2009, kl. 13.00

Sted: Felix Konferansesenter

Aker Brygge, Bryggetorget 3, 0125 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.  Årsregnskap for 2008. Godkjennelse av årsregnskap for mor 
og konsern samt årsberetning, herunder disponering av årets 
resultat for DNO International ASA.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

7.  Godkjennelse av styrets erklæring vedrørende lønn og  
annen godtgjørelse for selskapets ledende ansatte.

8.  Godkjennelse av styrets forslag til aksjebasert bonus
program.
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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 18 June, 2009, at 1:00 p.m.

Location: Felix Konferansesenter

Aker Brygge, Bryggetorget 3, 0125 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.  Annual financial statements for 2008. Approval of the annual 
report and financial statements for the Parent Company and 
the Group, including allocation of the profit for the year in 
DNO International ASA.

5. Approval of directors’ remuneration. 

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. Valg av medlemmer til styret.

10. Fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen.

11. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.

12. Fullmakt til å utstede konvertibelt obligasjonslån.

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 general
forsamlingen, men som ønsker å være representert, kan gi 
fullmakt til styrets formann, administrerende direktør eller egen 
fullmektig på vedlagte fullmaktsskjema. 

DnB NOR Bank ASA må ha mottatt påmelding eller fullmakts
skjema senest kl 16.00, 16. juni 2009.

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.

27. mai 2009
DNO International ASA

Berge G. Larsen
Styrets formann

Vedlegg: Møteseddel/fullmaktsskjema, årsrapport (inkludert 
årsberetning og revisjonsberetning), forslag til vedtak  
og selskapets vedtekter
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9. Election of members of the Board of Directors.

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

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

12. Authorisation for issuance of convertible bond loan. 

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. 

The attendance slip or form of proxy must be received by DnB 
NOR Bank ASA by 16 June, 2009 at 4:00 p.m. at the latest.

Postal address: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 
N0021 Oslo, Norway, alternatively on telefax +47 22 48 11 71. 
Registration may also be made via the company’s homepage 
www.dno.no.
 
27 May, 2009
DNO International ASA

Berge G. Larsen
Chairman of the Board

Enclosures: Attendance form/form of proxy, annual financial 
statements (including annual report and auditor’s statement), 
proposed resolutions and the company’s articles of association


