
1 Extraordinary General Meeting 2011

DNO International ASA  

Extraordinary  
General Meeting  

2011
Felix Konferansesenter  

Bryggetorget 3, 0250 Oslo

DNO International ASA  

Ekstraordinær 
generalforsamling  
2011
Felix Konferansesenter  
Bryggetorget 3, 0250 Oslo



2Ekstraordinær generalforsamling 2011    



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.

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.
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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.

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. 



En aksjeeier har i henhold til allmennaksjeloven § 5-11 rett til å få behandlet 

spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret 

innen sju dager før fristen for innkallingen til generalforsamlingen, sammen 

med et forslag til beslutning eller begrunnelse for at spørsmålet settes på 

dagsorden. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny 

innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. En 

aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning. 

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, 28. September 2011

DNO INTERNATIONAL ASA

Bijan Mossavar-Rahmani, 

styrets formann

Vedlegg: 

Forslag til vedtak

Møteseddel og fullmaktsskjema

 

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. 
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Pursuant to Section 5-11 of the Norwegian Public Limited Liability 

Companies Act, shareholders are entitled to have addressed at the general 

meeting items that  they have submitted in writing to the Board of Directors 

within seven days prior to the deadline for the summons to the general 

meeting, together with a proposal for a resolution or arguments for the 

question being put on the agenda. If the summons has already been sent, 

then a new summons shall be sent if the deadline for the summons has not 

expired. A shareholder is also entitled to propose motions for resolutions. 

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, 28 September 2011

DNO INTERNATIONAL ASA

Bijan Mossavar-Rahmani, 

Chairman of the Board

Enclosures: 

Proposed resolution

Attendance form and form of proxy

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.  



FORSLAG TIL VEDTAK I EKSTRA-
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
1. NOVEMBER 2011

4. Godkjenning av fusjonsplan mellom DNO MENA AS og NORAK 

Holdings AS, herunder kapitalforhøyelse i DNO International ASA for 

utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med fusjonen. 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

”i) Fusjonsplan mellom NORAK Holdings AS som overdragende selskap 

og DNO MENA AS som overtakende selskap datert 3. september 2011 

(”Fusjonsplanen”) godkjennes. 

Aksjekapitalen i DNO International ASA forhøyes med NOK 35.980.585,75, 

til NOK 273.444.813,75 ved utstedelse av 143.922.343 nye aksjer 

pålydende NOK 0,25. Den samlede betalingen for kapitalforhøyelsen 

er NOK 1.367.262.258,50, tilsvarende en tegningskurs på NOK 9,50 

per aksje. Betaling for de nye aksjene som utstedes i forbindelse med 

kapitalforhøyelsen og de 9.500.000 egne aksjene i DNO International ASA 

skal gjøres opp gjennom en fordring utstedt av DNO MENA AS til DNO 

International ASA som tilsvarer den netto egenkapitalen DNO MENA AS 

tilføres ved fusjonen. 

Fusjonsfordringen utstedt av DNO MENA AS til DNO International ASA skal 

anses etablert ved selskapsrettslig gjennomføringen av fusjonen, og skal fra 

dette tidspunktet bære rente basert på markedsvilkår.

 

De nye aksjene skal ha fulle aksjonærrettigheter, inkludert rett til utbytte, 

etter registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. 

 

ii) § 4 i DNO International ASAs vedtekter skal endres til å lyde: 

 

”Selskapets aksjer registreres i Verdipapirsentralen. Aksjekapitalen er NOK 

273.444.813,75.- fordelt på 1.093.779.255 aksjer à NOK 0,25.”

iii) Vedtakene om fusjonen, herunder kapitalforhøyelsen og de endrede 

vedtektene beskrevet i punkt 4 i) og ii) over forutsetter at DNOs 

aksjekapital ikke endrer seg i tiden mellom fusjonen er godkjent av 

generalforsamlingen og til fusjonen blir endelig registrert etter utløpet av 

kreditor perioden. I den grad DNOs aksjekapital endrer seg før fusjonen 

gjennomføres skal ovennevnte vedtak justeres tilsvarende for å hensynta 

den nye aksjekapitalen.”

PROPOSED RESOLUTION FOR  
EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING 1 NOVEMBER 2011

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

Holdings AS, hereunder increase of capital in DNO International ASA 

for issuance of consideration shares in connection with the merger.

The Board of Directors proposes that the following resolution is adopted 

by the general meeting: 

 

”i) The merger plan between NORAK Holdings AS as the transferring 

company and DNO MENA AS as the acquiring company dated 3 September 

2011 is approved (the ”Merger Plan”).

The share capital of DNO International ASA is increased by NOK 

35,980,585.75 to NOK 273,444,813.75 through the issue of 143,922,343 

new shares, each with a nominal value of NOK 0.25. The aggregate 

payment for the share capital increase is NOK 1,367,262,258.50, 

corresponding to a subscription rate of NOK 9.50 per share. The payment 

for the new shares issued in the capital increase and the 9,500,000 

treasury shares in DNO International ASA shall be settled by DNO MENA AS 

issuing a receivable in favour of DNO International ASA which corresponds 

to the value of the net equity transferred to DNO MENA AS in the merger 

with NORAK Holdings AS.

The merger receivable issued by DNO MENA AS in favour of DNO 

International ASA shall be deemed to have been established upon 

implementation of the merger for corporate law purposes, and shall from 

said point in time be charged with an interest rate based on market terms.

The new shares shall carry full shareholder rights, including the right 

to dividends, after registration of the share capital increase with the 

Norwegian Register of Business Enterprises.

ii) Section 4 of DNO International ASA’s articles of association shall be 

amended to: 

“The shares of the Company are registered with Verdipapirsentralen 

(the Norwegian Central Securities Depository). The share capital is NOK 

273,444,813.75 divided on 1,093,779,255 shares of NOK 0,25 each.”

iii) The resolutions above regarding the merger, hereunder the capital 

increase and the revised articles of association described above in item 4  

i) and ii) assume that the share capital of the Company does not change 

after the merger has been approved by the EGM and until the merger is 

finally registered following the end of the creditor notice period. To the 

extent that DNO’s share capital should change prior to the completion of 

the merger, the resolutions above shall be adjusted accordingly to take the 

new share capital into account.”   
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Ovennevnte vedtak er basert på en forutsetning om at general-

forsamlingene i DNO MENA AS, NORAK Holdings AS og RAK Petroleum 

Public Company Limited også fatter de nødvendige vedtak for å 

gjennomføre fusjonen, videre under forutsetning av gjennomføringen av 

”RAK Petroleum Restructuring” som definert i fusjonsplanen, samt at øvrige 

vilkår i fusjonsplanen punkt 11 ”Conditions for completion” oppfylles eller 

frafalles.  

5.  Fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen

Etter vellykket gjennomføring av fusjonen mellom DNO RAK MENA AS og 

NORAK Holding AS planlegger styret å notere selskapet på London Stock 

Exchange så snart som praktisk mulig, forutsatt gunstige markedsforhold. 

Selskapet har per i dag ingen styrefullmakt for utstedelse av nye 

aksjer. For å ha en tilstrekkelig finansiell fleksibilitet til å gjennomføre 

notering på London Stock Exchange samt for å ivareta strategiske 

investeringsmuligheter, foreslår styret at generalforsamlingen  gir en 

fullmakt til å utvide selskapets aksjekapital med inntil NOK 25.000.000. 

Fullmakten kan benyttes til følgende formål:

(i) Ved en notering av selskapet på London Stock Exchange, og; 

(ii)  En eller flere investeringer ved erverv av hele eller deler av selskaper 

eller eiendeler innen selskapets kjerneområder mot helt eller delvis 

oppgjør i aksjer.

Forslag til vedtak: 

“Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye 

selskapets aksje kapital med inntil NOK 25.000.000 ved utstedelse av inntil 

100.000.000 aksjer pålydende NOK 0,25, til kurs og øvrige tegningsvilkår 

som fastsettes av styret.  

Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes §4 tilsvarende.

 

Styret kan fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene.  

Fullmakten kan benyttes til i forbindelse med notering av selskapet på 

London Stock Exchange eller til å finansiere investeringer i selskaper eller 

eiendeler innen selskapets kjerneområder, og kan innen denne rammen 

etter styrets beslutning benyttes i en eller flere omganger.  

 

 

Fullmakten gjelder i to år fra generalforsamlingstidspunktet. Fullmakten skal 

også omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger, herunder 

i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven §13-5. Aksjene gir rett til 

utbytte det regnskapsår fullmakten benyttes.”

The above resolutions are conditional upon the adoption of necessary 

corporate approvals also from the general meetings of DNO MENA AS, 

NORAK Holdings AS and RAK Petroleum Public Company Limited, as well 

as the implementation of the ”RAK Petroleum Restructuring” as defined in 

the Merger Plan and the fulfillment or waiver of the other conditions in the 

Merger Plan section 11 “Conditions for completion”. 

 

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

Following the successful closing of the merger between DNO MENA AS and 

NORAK Holdings AS, the Board of Directors plans to list the Company on 

the London Stock Exchange as soon as practicable and subject to favorable 

market conditions. 

The Board of Directors does currently not have an authorization to 

issue new shares. To have sufficient financial flexibility to proceed with 

the London listing and to be able to seize upon strategic investment 

opportunities, the Board proposes that the EGM give an authorisation to 

increase the Company’s share capital by up to NOK 25,000,000.

The authorization may be used for the following purposes:

(i)  In connection with a listing of the Company on the London Stock 

Exchange, and; 

(ii) One or more investments by acquiring companies or parts of 

companies or assets within the Company’s core business areas, to be 

settled in full or in part with shares.

Proposed resolution:

“Pursuant to section 10-14 of the Public Limited Liability Companies Act, the 

Board of Directors is granted authorisation to increase the Company’s share 

capital by up to NOK 25,000,000 by issuing up to 100,000,000 shares with 

a nominal value of NOK 0,25, at a price and other subscription terms to be 

stipulated by the Board. 

The Board is authorised to amend Article 4 of the Articles of Association 

accordingly.

The Board may deviate from the shareholders’ pre-emption right to 

subscribe for the new shares. 

The authorization may be used in connection with a listing of the Company 

on the London Stock Exchange or to finance investments in companies or 

or to acquire assets within the Company’s core business areas, and may 

within this frame be used once or several times according to the decision by 

the Board of Directors.

The authorisation is valid for two years from the date of the EGM. The 

authorisation shall also cover a capital increase against contributions in 

kind, including in connection with a merger pursuant to section 13-5 of 

the Public Limited Companies Act. The shares will entitle the holders to a 

dividend for the financial year the authorisation is utilised.”
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NOTES
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