
 
 
 
 
 
Navn: 
Adresse: 
 
Postnr + poststed 
 

PIN KODE:  REF. NR:  
 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
i DNO International ASA, avholdes  
18. juni 2009 kl. 13.00 hos,  
Felix Konferansesenter AS, Bryggetorget 3, 
Aker Brygge, Oslo. 

 
 
Foretaket vil være representert ved:   

 Navn på person som representerer foretaket. Ved fullmakt benyttes blanketten nedenfor 

MØTESEDDEL 
Må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl. 12.00, 16. juni 2009.  
Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks  
nr +47 22 48 11 71.  Påmelding kan også foretas elektronisk via Investortjenester eller via selskapets 
hjemmeside http:/www.dno.no 
 
Overnevnte vil møte i DNO International ASAs ordinære generalforsamling 18. juni 2009 og avgi 
stemme for: 
 
  Egne aksjer. 

  andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er). 

I alt for  aksjer. 

 
 

   

 
Sted: Dato: 2009 Aksjeeiers underskrift  

(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes blanketten nedenfor). 
    
 
FULLMAKT                           REF. NR:        
 
Dersom De selv ikke kan møte på ordinær 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 et av styremedlemmene eller den de utpeker før den ordinære 
generalforsamlingen avholdes. Fullmakten kan innholde instruks om hvordan fullmektigen skal stemme i 
den enkelte sak. Fullmektigen vil ved tvil om forståelsen av instruksen legge en for fullmektigen rimelig 
forståelse til grunn. Ved uklare instrukser kan fullmektigen avstå fra å stemme. 
 
Fullmakten må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl. 12.00 16. juni 2009. Postadresse: DnB NOR 
Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr +47 22 48 11 71. Elektronisk 
innsendelse av fullmakt kan også gjøres fra DNO International ASAs hjemmeside http:/www.dno.no eller 
via Investortjenester. 
 
Undertegnede :   

gir herved :         Styrets leder 
eller :  

  (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) 

fullmakt til å møte og avgi stemme i DNO International ASAs ordinære generalforsamling 18. juni 2009  
for mine/våre aksjer.  
 
 

   

 
Sted: Dato: 2009 Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) 

 
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).   
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