UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF
DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION SHALL
PREVAIL:

Til aksjonærene i Alginor ASA

To the shareholders of Alginor ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I ALGINOR ASA

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF ALGINOR ASA

(org.nr. 913 422 082)

(reg.no. 913 422 082)

Styret
innkaller
herved
til
ekstraordinær
generalforsamling i Alginor ASA ("Selskapet"), som
avholdes klokken 10:00 den 6. august 2021 i Selskapets
lokaler i Haraldsgata 162, 5525 Haugesund.

The board of directors hereby calls for an extraordinary
general meeting of Alginor ASA (the "Company"), which
will be held at 10:00 on 6 August 2021 at the Company's
offices in Haraldsgata 162, 5525 Haugesund.

Grunnet restriksjoner knyttet til utbruddet av COVID-19,
oppfordres alle aksjonærer til å utøve sine
aksjonærrettigheter uten fysisk oppmøte ved å gi
fullmakt.

Due to restrictions related to the outbreak of COVID-19,
all shareholders are encouraged to exercise their
shareholder rights without physical attendance by giving
a power of attorney.

Følgende saker står på dagsorden:

The following matters are on the agenda:

1.

ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED
STYRETS LEDER

1.

OPENING OF THE GENERAL MEETING BY
THE CHAIRMAN OF THE BOARD

2.

REGISTRERING AV FREMMØTTE
AKSJONÆRER OG FULLMAKTER

2.

REGISTRATION OF ATTENDING
SHAREHOLDERS AND PROXIES

3.

VALG AV MØTELEDER OG REPRESENTANT
TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

3.

ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING
AND REPRESENTATIVE TO CO-SIGN THE
MINUTES

4.

GODKJENNING AV INNKALLING OG
AGENDA FOR MØTET

4.

APPROVAL OF THE NOTICE AND THE
AGENDA OF THE MEETING

5.

INVESTERINGSAVTALE MED
BORREGAARD, THE EUROPEAN
INNOVATION COUNCIL FUND OG JAKOB
HATTELAND HOLDING

5.

INVESTMENT
AGREEMENT
WITH
BORREGAARD,
THE
EUROPEAN
INNOVATION COUNCIL FUND AND JAKOB
HATTELAND HOLDING

1.

Selskapet
inngikk
23.
juli
2021
en
investeringsavtale med Borregaard AS, European
Innovation Council, Zirconia AS og Hatteland AS
("Investeringsavtalen"), med blant annet
følgende hovedkomponenter:

On 23 July 2023, the Company entered into an
investment agreement with Borregaard AS,
European Innovation Council, Zirconia AS and
Hatteland AS (the "Investment Agreement"),
with among others the following main
components:

Tilførsel av egenkapital med bruttoproveny på 1.
inntil ca. NOK 496 886 950 til kurs NOK 35 per

Contribution of equity with gross proceeds of up
to approx. NOK 496,886,950 at a price of NOK 35
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aksje, fordelt over fire transjer som nærmere
omtalt i agendapunkt 6, 7, 8 og 9 nedenfor.

per share, divided in four tranches as outlined in
more detail in agenda items 6, 7, 8 and 9 below.

2.

Salg av 337 100 aksjer i Selskapet fra Zirconia AS til 2.
Borregaard AS til pris NOK 35 per aksje.

Sale of 337,100 shares in the Company from
Zirconia AS to Borregaard AS at a price of NOK 35
per share.

3.

En planlagt exit gjennom notering av aksjene i 3.
Selskapet på eller omkring 20. juni 2024.

A planned exit through listing of the shares in the
Company on or around 20 June 2024.

Med dette vurderer Alginor å ha sikret nødvendig
kapital til å oppskalere sitt konsept for
bioraffinering.

With this, Alginor considers to have secured the
necessary capital to upscale its concept for
biorefining.

Som del av Investeringsavtalen har Selskapet
utstedt visse inneståelser og garantier til European
Innovation Council Fund, Borregaard AS og Jacob
Hatteland Holding AS. Garantiene knytter seg i det
vesentligste til fundamentale forhold ved
aksjeutstedelsen og aksjene som skal leveres, samt
til knyttet til overholdelse av nasjonale og
internasjonale regelverk. Ved brudd på garantiene
vil Selskapet være forpliktet seg til å erstatte
ethvert direkte tap mv. lidt eller påført som følge
av brudd på slike inneståelser og garantier.

As part of the Investment Agreement, the
Company has issued certain representations and
warranties to the European Innovation Council
Fund, Borregaard AS og Jacob Hatteland Holding
AS. The warranties are primary related to
fundamental issues connected to the share
issuance and the shares delivered, plus to
compliance with national and international laws
and regulations. In the event of a warranty breach,
the Company will be obliged to compensate any
net direct losses etc, suffered or incurred as a result
of a breach of such representation and warranties.

Dersom det ikke er lovlig for Selskapet under
gjeldende regler å betale erstatningen kontant,
skal Selskapet kompensere tapet gjennom
utstedelse av nye aksjer til European Innovation
Council Fund, Borregaard AS og Jacob Hatteland
Holding AS til en tegningskurs lik aksjenes
pålydende med et slikt antall at det samlede antall
aksjer utstedt i Transje A, Transje C og slike
nyutstedte aksjer som eies av hver av European
Innovation Council Fund, Borregaard AS og Jacob
Hatteland Holding AS tilsvarer det antallet det
hadde vært om aksjene utstedt i Transje A og
Transje C hadde blitt utstedt til en tegningskurs
som reflekterer "pre-money"-verdsettelsen av
Selskapet før gjennomføringen av Transje A minus
tapet påført European Innovation Council Fund,
Borregaard AS og Jacob Hatteland Holding AS.

6.

If it is not lawful for the Company under applicable
laws to pay compensation in cash, the Company
shall compensate the loss by issuing new shares to
the European Innovation Council Fund,
Borregaard AS and Jacob Hatteland Holding AS at
a subscription price equaling the nominal value of
the Company's shares in a number having as
consequence that the aggregate number of the
shares issued in Tranche A, Tranche C and such
new issued Shares held by each of European
Innovation Council Fund, Borregaard AS and/or
Jacob Hatteland Holding AS respectively, equals
the number it would have held if the shares issued
in Tranche A and Tranche C would have been
issued at a subscription price reflecting a premoney valuation of the Company prior to
completion of Tranche A less the loss incurred by
European Innovation Council Fund, Borregaard
AS and/or Jacob Hatteland Holding AS.

TRANSJE A - RETTET EMISJON MOT 6.
BORREGAARD AS, EUROPEAN INNOVATION
COUNCIL FUND OG JAKOB HATTELAND
HOLDING AS

TRANCHE A – PRIVATE PLACEMENT
DIRECTED TOWARDS BORREGAARD AS,
EUROPEAN INNOVATION COUNCIL FUND
AND JAKOB HATTELAND HOLDING AS

Transje A i Investeringsavtalen omfatter en
emisjon med brutto proveny på NOK 231 201 950

Tranche A in the Investment Agreement
comprises a share issue with gross proceeds of
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til kurs NOK 35 per aksje rettet mot European
Innovation Council Fund (NOK 109 000 150),
Borregaard AS (NOK 97 201 650), og Jakob
Hatteland Holding AS (NOK 25 000 150). Transje
A skal gjennomføres så snart som mulig etter
avholdelse av generalforsamlingen og senest 1.
september 2021.
På denne bakgrunn foreslår styret at
generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 1.
6 605 770 ved utstedelse av 6 605 770 nye aksjer
hver pålydende NOK 1.

NOK 231,201,950 at a price of NOK 35 per share
directed towards the European Innovation Council
Fund (NOK 109,000,150), Borregaard AS (NOK
97,201,650), and Jakob Hatteland Holding AS
(NOK 25,000,150). Tranche A shall be completed
as soon as possible after the general meeting and
no later than 1 September 2021.
On this basis, the board proposes that the general
meeting makes the following resolution:
The Company's share capital is increased by NOK
6,605,770 by issuing 6,605,770 new shares each
with a nominal value of NOK 1.

2.

Tegningskurs er NOK 35 per aksje.

Subscription price is NOK 35 per share.

3.

De nye aksjene kan tegnes av European Innovation 3.
Council Fund med 3 114 290 aksjer, Borregaard AS
med 2 777 190 aksjer, og Jakob Hatteland Holding
AS med 714 290 aksjer.

The new shares can be subscribed for by the
European Innovation Council Fund with 3,114,290
shares, Borregaard AS with 2,777,190 shares, and
Jakob Hatteland Holding AS with 714,290 shares.

4.

Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning fravikes, jf. 4.
allmennaksjeloven §§ 10-4 og 10-5.

The shareholders' pre-emptive right to subscribe is
waived, cf. the Public Limited Liability Companies
Act Sections 10-4 and 10-5.

5.

Aksjene skal tegnes på særskilt tegningsblankett 5.
innen 30 dager etter generalforsamlingen.

The shares shall be subscribed for on a special
subscription form within 30 days after the general
meeting.

6.

Aksjeinnskuddet gjøres opp ved kontant innbetaling 6.
til Selskapets emisjonskonto senest tre virkedager
etter aksjetegningen.

The share contribution is settled by cash payment
to the Company's share issue account no later than
three business days after the share subscription.

7.

De nye aksjene gir fulle rettigheter, herunder rett til 7.
utbytte, fra registreringen av kapitalforhøyelsen i
Foretaksregisteret.

The new shares give full rights, including the right
to dividends, from the registration of the capital
increase in the Register of Business Enterprises.

8.

Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir 8.
aksjekapitalen
og
antall
aksjer
etter
kapitalforhøyelsen, til å lyde som følger: "Selskapets
aksjekapital er på kroner 12 463 185 fordelt på 12 463
185 aksjer".

Section 4 of the articles of association is amended
so that it cite the share capital and the number of
shares after the capital increase, to read as follows:
"The company's share capital is NOK 12,463,185
divided into 12,463,185 shares".

9.

Kostnadene ved kapitalforhøyelsen anslås til NOK 9.
2,500 000.

The costs of the capital increase are estimated at
NOK 2,500,000.

7.

TRANSJE B – OFFENTLIG EMISJON

TRANCHE B – PUBLIC OFFERING

1.

Transje B i Investeringsavtalen omfatter en offentlig
emisjon med brutto proveny på inntil NOK 70 000
000 til kurs NOK 35 per aksje rettet mot Selskapets
eksisterende aksjonærer med unntak av partene i
Investeringsavtalen og deres nærstående, samt
eksterne investorer. Transje B skal gjennomføres så

2.

7.

Tranche B in the Investment Agreement comprises
a public issue with gross proceeds of up to NOK
70,000,000 at a price of NOK 35 per share aimed at
the Company's existing shareholders with the
exception of the parties to the Investment
Agreement and their affiliates, as well as external
investors. Tranche B shall be completed as soon as
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snart som mulig etter gjennomføring av Transje A,
og senest 30. april 2022.

possible after completion of Tranche A, and no
later than 30 April 2022.

Dersom Transje B ikke fulltegnes innen utløpet av
tegningsperioden, vil styret kunne benytte
styrefullmakt vedtatt i ordinær generalforsamling 9.
juni 2021 til å utstede ytterligere aksjer på de
betingelser og innen rammene som er satt for
Transje B.

If Tranche B is not fully subscribe within the
subscription period, the board may use the
authorization adopted by the annual general
meeting 9 June 2021 to resolve issuance of
additional shares on the terms and within the
limits that are set for Tranche B.

1.

På denne bakgrunn foreslår styret at
generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Selskapets aksjekapital forhøyes med minimum 1.
NOK 1 og maksimum NOK 2 000 000 ved utstedelse
av minimum 1 og maksimum 2 000 000 nye aksjer
hver pålydende NOK 1.

On this basis, the board proposes that the general
meeting makes the following resolution:
The Company's share capital is increased by a
minimum of NOK 1 and a maximum of NOK
2,000,000 by issuing a minimum of 1 and a
maximum of 2,000,000 new shares, each with a
nominal value of NOK 1.

2.

Tegningskurs er NOK 35 per aksje.

Subscription price is NOK 35 per share.

3.

De nye aksjene kan tegnes av aksjonærer i Selskapet 3.
per 23. juli 2021 som registrert i VPS andre virkedag
deretter (T+2) ("Skjæringstidspunktet") og som
ikke er part i Investeringsavtalen eller nærstående
til slik part som definert i Investeringsavtalen.
Aksjonærer hjemmehørende i land hvor
aksjetegningen er forbudt, eller for øvrig begrenset i
lovgivningen i vedkommende land har ikke rett til å
tegne aksjer. Ved overtegning skal aksjer fordeles
basert på tegnernes forholdsmessige andel av aksjer
i Selskapet på Skjæringstidspunktet. Aksjer som
ikke tegnes av eksisterende aksjonærer i Selskapet
kan tegnes av andre investorer, likevel slik at
partene i Investeringsavtalen og deres nærstående
som definert i Investeringsavtalen ikke kan tegne
aksjer.

The new shares may be subscribed for by
shareholders in the Company as of 23 July 2021 as
registered in VPS the second business day thereafter
(T+2) (the "Cut-off Date") and which are not a
party to the Investment Agreement or an affiliate to
such party as defined in the Investment Agreement.
Shareholders domiciled in countries where
subscription for shares is prohibited, or otherwise
restricted by the legislation of the country in
question, are not entitled to subscribe for shares. In
the event of oversubscription, shares shall be
distributed based on the subscribers' proportionate
share of shares in the Company at the time of the
Cut-off Date. Shares that are not subscribed for by
existing shareholders in the Company can be
subscribed for by other investors, however, so that
the parties to the Investment Agreement and their
affiliates as defined in the Investment Agreement
cannot subscribe for shares.

4.

Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning fravikes, jf. 4.
allmennaksjeloven §§ 10-4 og 10-5.

The shareholders' pre-emptive right to subscribe is
waived, cf. the Public Limited Liability Companies
Act Sections 10-4 and 10-5.

5.

Tegningsperioden skal begynne andre virkedag etter 5.
at prospekt er registrert i Foretaksregisteret, jf.
verdipapirhandelloven § 7-8, og utløpe tre uker etter
denne datoen, likevel slik at tegningsperioden ikke i
noe tilfelle kan utløpe senere enn 30. april 2022.
Tegning av nye aksjer skal skje på særskilt
tegningsblankett
innen
utløpet
av
tegningsperioden.

The subscription period shall begin on the second
business day after the prospectus has been
registered in the Register of Business Enterprises, cf.
section 7-8 of the Securities Trading Act, and expire
three weeks after this date, however, so that the
subscription period may in no case expire later than
30 April 2022. Subscription of new shares shall take
place on a special subscription form before the end
of the subscription period.

2.
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6.

Aksjeinnskuddet gjøres opp ved kontant innbetaling 6.
til Selskapets emisjonskonto senest syv virkedager
etter utløp av tegningsperioden.

The share contribution is settled by cash payment
to the Company's share issue account no later than
seven business days after the end of the subscription
period.

7.

De nye aksjene gir fulle rettigheter, herunder rett til 7.
utbytte, fra registreringen av kapitalforhøyelsen i
Foretaksregisteret.

The new shares give full rights, including the right
to dividends, from the registration of the capital
increase in the Register of Business Enterprises.

8.

Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir 8.
aksjekapitalen
og
antall
aksjer
etter
kapitalforhøyelsen, til å lyde som følger (forutsatt
at det ikke gjennomføres andre kapitalforhøyelser i
Selskapet): "Selskapets aksjekapital er på minimum
kroner 12 463 186 og maksimum kroner 14 463 185
fordelt på minimum 12 463 186 og maksimum 14 463
185 aksjer".

Section 4 of the articles of association is amended
so that it cites the share capital and the number of
shares after the capital increase, to read as follows
(provided that no other capital increases are carried
out in the Company): "The company's share capital
is minimum NOK 12,463,186 and maximum NOK
14,463,185 divided into minimum 12 463 186 and
maximum 14 463 185 shares ".

9.

Kostnadene ved kapitalforhøyelsen anslås til NOK 9.
2,000 000.

The costs of the capital increase are estimated at
NOK 2,000,000.

10.

Dersom maksimumsbeløpet fastsatt i punkt 1 ikke 10.
tegnes innen utløpet av den tre ukers
tegningsperioden angitt i punkt 5, kan styret
benytte styrefullmakt vedtatt av ordinær
generalforsamling 9. juni 2021 til å vedta ytterligere
kapitalforhøyelser til tegningskurs NOK 35 per
aksje til tegnere som angitt i punkt 3 inntil det
samlede maksimumsbeløpet i punkt 1 er tegnet.
Tegningsperioden kan ikke utløpe senere enn 30.
april 2022.

If the maximum amount set out in section 1 is not
subscribed within expiry of the three week
subscription period set out in section 5, the board
may use the authorization adopted by the annual
general meeting 9 June 2021 to resolve additional
share capital increases at a subscription price of
NOK 35 per share towards subscribers as set out in
section 3 until the maximum amount set out in 1 has
been subscribed. The subscription period may not
expire later than 30 April 2022.

8.

TRANSJE C - RETTET EMISJON MOT 8.
BORREGAARD
AS
OG
EUROPEAN
INNOVATION COUNCIL FUND

TRANCHE C – PRIVATE PLACEMENT
DIRECTED TOWARDS BORREGAARD AS AND
EUROPEAN INNOVATION COUNCIL FUND

Transje C i Investeringsavtalen omfatter en
emisjon med brutto proveny på inntil NOK 70 000
000 rettet mot European Innovation Council Fund
og Borregaard AS.
Dersom Transje B ikke blir fulltegnet har hver av
European Innovation Council Fund og Borregaard
AS i Investeringsavtalen forpliktet seg til å ikke
tegne flere aksjer enn at eierandel i Selskapet vil
være på 24,99 % hver etter gjennomføring av
Transje C.

Tranche C in the Investment Agreement includes
a share issue with gross proceeds of up to NOK
70,000,000 directed towards at the European
Innovation Council Fund and Borregaard AS.
If Tranche B is not fully subscribed, each of the
European Innovation Council Fund and
Borregaard AS has undertaken in the Investment
Agreement not to subscribe for more shares than
that the ownership interest in the Company will be
24.99% each after the completion of Tranche C.

Transje C skal gjennomføres så snart Transje B er
gjennomført og senest innen 31. mai 2022, likevel
slik at dersom noen av garantiene som Selskapet
har gitt til EIC og Borregaard AS i
Investeringsavtalen er brutt kan de avstå fra å
gjennomføre Transje C.

Tranche C shall be completed as soon as Tranche
B has been completed and no later than 31 May
2022, provided however that if any of the
warranties the Company has provided to EIC and
Borregaard AS in the Investment Agreement is
breached, they may choose not to carry out
Tranche C.
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1.

På denne bakgrunn foreslår styret at
generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Selskapets aksjekapital forhøyes med minimum 1.
NOK 2 og maksimum NOK 2 000 000 ved utstedelse
av minimum 2 og maksimum 2 000 000 nye aksjer
hver pålydende NOK 1.

On this basis, the board proposes that the general
meeting makes the following resolution:
The Company's share capital is increased by a
minimum of NOK 2 and a maximum of NOK
2,000,000 by issuing a minimum of 2 and a
maximum of 2,000,000 new shares, each with a
nominal value of NOK 1.

2.

Tegningskurs er NOK 35 per aksje.

Subscription price is NOK 35 per share.

3.

De nye aksjene kan tegnes av European Innovation 3.
Council Fund med minimum 1 og maksimum 1 000
000 aksjer og av Borregaard AS med minimum 1 og
maksimum 1 000 000 aksjer.

The new shares may be subscribed for by the
European Innovation Council Fund with a
minimum of 1 and a maximum of 1,000,000 shares
and by Borregaard AS with a minimum of 1 and a
maximum of 1,000,000 shares.

4.

Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning fravikes, jf. 4.
allmennaksjeloven §§ 10-4 og 10-5.

The shareholders' pre-emptive right to subscribe is
waived, cf. the Public Limited Liability Companies
Act Sections 10-4 and 10-5.

5.

Aksjene skal tegnes på særskilt tegningsblankett 5.
innen 31. mai 2022.

The shares shall be subscribed for on a special
subscription form by 31 May 2022.

6.

Aksjeinnskuddet gjøres opp ved kontant innbetaling 6.
til Selskapets emisjonskonto senest tre virkedager
etter aksjetegningen.

The share contribution is settled by cash payment
to the Company's share issue account no later than
three business days after the share subscription.

7.

De nye aksjene gir fulle rettigheter, herunder rett til 7.
utbytte, fra registreringen av kapitalforhøyelsen i
Foretaksregisteret.

The new shares give full rights, including the right
to dividends, from the registration of the capital
increase in the Register of Business Enterprises.

8.

Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir 8.
aksjekapitalen
og
antall
aksjer
etter
kapitalforhøyelsen, til å lyde som følger (forutsatt
at det ikke gjennomføres andre kapitalforhøyelser i
Selskapet): "Selskapets aksjekapital er på minimum
kroner 12 463 187 og maksimum kroner 16 463 185
fordelt på minimum 12 463 187 og maksimum 16 463
185 aksjer".

Section 4 of the articles of association is amended
so that it reproduces the share capital and the
number of shares after the capital increase, to read
as follows (provided that no other capital increases
are carried out in the Company): "The company's
share capital is minimum NOK 12,463,187 and
maximum NOK 16,463 185 divided into minimum 12
463 187 and maximum 16 463 185 shares ".

9.

Kostnadene ved kapitalforhøyelsen anslås til NOK 9.
1,000,000.

The costs of the capital increase are estimated at
NOK 1,000,000.

9.

TRANSJE D - RETTET
BORREGAARD AS

TRANCHE D – PRIVATE PLACEMENT
DIRECTED TOWARDS BORREGAARD AS

EMISJON

2.

MOT 9.

Transje D i Investeringsavtalen omfatter en emisjon
med brutto proveny på inntil NOK 125 685 000
rettet mot Borregaard AS. Tegningskursen skal være
NOK 35 om tegning skjer før eller på 30. april 2023
og NOK 36,75 om tegning skjer etter 30. april 2023.

Tranche D in the Investment Agreement includes
a share issue with gross proceeds of up to NOK
125,685,000 directed at Borregaard AS. The
subscription price shall be NOK 35 if subscription
takes place on or before 30 April 2023 and NOK
36.75 if subscription takes place after 30 April 2023.

7/20

Dersom Transje B ikke blir fulltegnet, har
Borregaard AS i Investeringsavtalen forpliktet seg til
å ikke tegne flere aksjer enn at eierandelen i
Selskapet vil være på 35 % på fullt utvannet basis
(hensyntatt eventuelle ikke utøvde tegningsretter)
etter gjennomføring av Transje D.

If Tranche B is not fully subscribed, Borregaard AS
has undertaken in the Investment Agreement not
to subscribe for more shares than that the
ownership interest in the Company will be 35% on
a fully diluted basis (taking into account any
unexercised warrants) after completion of Tranche
D.
Tranche D shall be completed by 30 April 2024.

Transje D skal gjennomføres innen 30. april 2024.
Dersom Transje C tegnes av European Innovation
Council Fund og Borregaard AS og Borregaard AS
ikke tegner og innbetaler Transje D, skal Borregaard
AS etter Investeringsavtalen betale til Selskapet et
"break fee" i form av et kontantbeløp tilsvarende fem
prosent av det beløp som skal tegnes i Transje D som
nærmere regulert i Investeringsavtalen, oppad
begrenset til NOK 5 985 000.

If Tranche C is subscribed by European Innovation
Council Fund and Borregaard AS, and Borregaard
AS does not fully subscribe and pay Tranche D,
then Borregaard AS shall pursuant to the
Investment Agreement pay to the Company a
break fee in an amount of five per cent of the
amount contemplated to be subscribed under
Tranche D as further set out in the Investment
Agreement, limited upwards to NOK 5,985,000.

På
denne
bakgrunn
foreslår
styret
generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

On this basis, the board proposes that the general
meeting makes the following resolution:

at

1.

Selskapets aksjekapital forhøyes med minimum 1.
NOK 1 og maksimum NOK 3 420 000 ved utstedelse
av minimum 1 og maksimum 3 420 000 nye aksjer
hver pålydende NOK 1.

The Company's share capital is increased by a
minimum of NOK 1 and a maximum of NOK
3,420,000 by issuing a minimum of 1 and a
maximum of 3,420,000 new shares, each with a
nominal value of NOK 1.

2.

Tegningskurs er NOK 35 per aksje dersom 2.
aksjetegning skjer på eller før 30. april 2023 og NOK
36,75 dersom aksjetegning skjer 1. mai 2023 eller
senere.

Subscription price is NOK 35 per share if the share
subscription takes place on or before 30 April 2023
and NOK 36.75 if the share subscription takes place
on 1 May 2023 or later.

3.

De nye aksjene kan tegnes av Borregaard AS.

3.

The new shares may be subscribed for by
Borregaard AS.

4.

Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning fravikes, jf. 4.
allmennaksjeloven §§ 10-4 og 10-5.

The shareholders' pre-emptive right to subscribe is
waived, cf. the Public Limited Liability Companies
Act Sections 10-4 and 10-5.

5.

Aksjene skal tegnes på særskilt tegningsblankett 5.
innen 30. april 2024.

The shares shall be subscribed for on a special
subscription form by 30 April 2024.

6.

Aksjeinnskuddet gjøres opp ved kontant innbetaling 6.
til Selskapets emisjonskonto senest tre virkedager
etter aksjetegningen.

The share contribution is settled by cash payment
to the Company's share issue account no later than
three business days after the share subscription.

7.

De nye aksjene gir fulle rettigheter, herunder rett til 7.
utbytte, fra registreringen av kapitalforhøyelsen i
Foretaksregisteret.

The new shares give full rights, including the right
to dividends, from the registration of the capital
increase in the Register of Business Enterprises.

8.

Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir 8.
aksjekapitalen
og
antall
aksjer
etter
kapitalforhøyelsen, til å lyde som følger (forutsatt

Section 4 of the articles of association is amended
so that it cites the share capital and the number of
shares after the capital increase, to read as follows

8/20

at det ikke gjennomføres andre kapitalforhøyelser i
Selskapet): "Selskapets aksjekapital er på minimum
kroner 12 463 188 og maksimum kroner 19 883 185
fordelt på minimum 12 463 188 og maksimum 19 883
185 aksjer".

(provided that no other capital increases are carried
out in the Company): "The company's share capital
is [minimum NOK 12,463,188 and maximum NOK
19,883 185] divided into [minimum 12 463 188 and
maximum 19 883 185] shares ".

9.

Kostnadene ved kapitalforhøyelsen anslås til NOK 9.
100 000.

The costs of the capital increase are estimated at
NOK 100,000.

10.

UTSTEDELSE
AV
FRITTSTÅENDE 10.
TEGNINGSRETTER (WARRANTS)

ISSUANCE OF WARRANTS

Styret foreslår at det utstedes frittstående
tegningsretter
til
nøkkelansatte,
utvalgte
styremedlemmer og andre ansatte for å insentivere
fortsatt ansettelse og/eller bidrag i en svært viktig
periode for Selskapet. Størrelsene angitt under,
medregnet utestående frittstående tegningsretter på
tidspunktet for generalforsamlingen, tilsvarer ca. 10
% av utestående aksjer etter gjennomføring av
Transje A til C av de planlagte kapitalutvidelsene,
hvilket oppfyller European Innovation Council
Funds investeringsvilkår.

The board of directors proposes that warrants be
issued to key employees, selected board members
and other employees in order to incentivize
continued employment and/or contribution
during a very important period for the Company.
The amounts stated below, including outstanding
warrants at the time of the general meeting,
correspond to approx. 10% of outstanding shares
after completion of Tranche A through C of the
planned capital increases, which meets the
European Innovation Council Fund's investment
terms.
The warrants shall be issued in two rounds.

De frittstående tegningsrettene skal utstedes i to
runder.
Den første runden gjennomføres samtidig som
Transje A og utgjør 505 000 tegningsretter ("Runde
1"). Den andre runden gjennomføres etter Transje B,
og utgjør inntil 440 000 tegningsretter ("Runde 2"),
likevel slik at antallet skal nedjusteres
forholdsmessig dersom Transje B ikke fulltegnes slik
at det samlede antall tegningsretter i Runde 1 og
Runde 2 ikke overstiger 10 % av aksjekapitalen etter
gjennomføring av Transje A, B og C.
På
denne
bakgrunn
foreslår
styret
generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

The first round is carried out at the same time as
Tranche A and amounts to 505,000 warrants
("Round 1"). The second round is carried out after
Tranche B, and amounts to up to 440,000 warrants
("Round 2"), however, so that the number must be
adjusted downwards proportionally if Tranche B is
not fully subscribed so that the total number of
warrants in Round 1 and Round 2 does not exceed
10% of the share capital after completion of
Tranche A, B and C.
On this basis, the board proposes that the general
meeting makes the following resolutions:

at

10.1

Runde 1

1.

Selskapet utsteder totalt 505 000 frittstående 1.
tegningsretter, som hver gir rett til å kreve utstedt
én aksje i Selskapet.

The Company issues a total of 505 000 warrants,
each of which gives the right to demand the issue of
one share in the Company.

2.

Tegningsretter kan tegnes av følgende ansatte og 2.
styremedlemmer per dato for generalforsamling:

Warrants may be subscribed by the following
employees and board members as of the date of the
general meeting:

a. Kjetil Rein med 50,000 tegningsretter, på vegne
av Innovatech AS
b. Haakon Simonsen Farstadvoll med 50,000
tegningsretter, på vegne av Farstadvoll Invest
AS

10.1

Round 1

a. Kjetil Rein with 50,000 warrants, on behalf of
Innovatech AS
b. Haakon Simonsen Farstadvoll with 50,000
warrants, on behalf of Farstadvoll Invest AS
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c. Benjamin
Thormodsen
med
50,000
tegningsretter, på vegne av Benthor AS
d. Ricky Green med 50,000 tegningsretter
e. Silje Kristine Johannessen med 40,000
tegningsretter
f. Christine Østvik Sæ med 40,000 tegningsretter
g. Ilka Czech med 40,000 tegningsretter
h. Bendik Siverts med 30,000 tegningsretter
i. Helge Tordahl 30,000 tegningsretter
j. Linn Margrethe Bringedal med 20,000
tegningsretter
k. Georg Kopplin med 20,000 tegningsretter
l. Egil Storesund Hanssen med 15,000
tegningsretter
m. Astrid
Bruvik
Øvregård
med
15,000
tegningsretter
n. Lene Kili Apeland med 15,000 tegningsretter
o. Vegard Tvedt med 15,000 tegningsretter
p. Idunn Storesund med 15,000 tegningsretter
q. Gabriele Kasparaviciute med 10,000
r. Totalt 505 000
Tegningsrettene skal tegnes på særskilt 3.
tegningsblankett innen tre måneder etter dato for
generalforsamlingen.

c. Benjamin Thormodsen with 50,000 warrants,
on behalf of Benthor AS
d. Ricky Green with 50,000 warrants
e. Silje Kristine Johannessen with 40,000 warrants
f. Christine Østvik Sæ with 40,000 warrants
g. Ilka Czech with 40,000 warrants
h. Bendik Siverts with 30,000 warrants
i. Helge Tordahl 30,000 warrants
j. Linn Margrethe Bringedal with 20,000 warrants
k. Georg Kopplin with 20,000 warrants
l. Egil Storesund Hanssen with 15,000 warrants
m. Astrid Bruvik Øvregård with 15,000 warrants
n. Lene Kili Apeland with 15,000 warrants
o. Vegard Tvedt with 15,000 warrants
p. Idunn Storesund with 15,000 warrants
q. Gabriele Kasparaviciute with 10,000 warrants
r. Total 505 000

4.

Det skal ikke ytes vederlag for tegningsrettene.

No consideration shall be paid for the warrants.

5.

Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av 5.
tegningsrettene settes til side, jf. allmennaksjeloven
§§ 11-13, 10-4 og 10-5.

The shareholders' pre-emptive right to subscribe for
the warrants is set aside, cf. the Public Limited
Liability Companies Act Sections 11-13, 10-4 and 105.

6.

For de ansatte kan retten til å kreve utstedt aksjer i 6.
medhold av tegningsrettene benyttes fra og med 1.
juli 2024 til og med 1. juli 2026 (utøvelsesperioden)
med forbehold om at vedkommende fortsatt står i
uoppsagt stilling som ansatt i Selskapet på
tidspunkt for utøvelse. Utøvelse kan skje i perioder
på to uker etter at Selskapet har offentliggjort
kvartalsrapport, eller på slike tidspunkter som
styret ellers fastsetter.

For the employees, the right to demand issued
shares pursuant to the warrants may be exercised
from and including 1 July 2024 to and including 1 July
2026 (the exercise period) provided that the person
in question is still in an unterminated position as an
employee of the Company at the time of exercise.
Exercise can take place in periods of two weeks after
the Company has published a quarterly report, or at
such times as the board otherwise determines.

7.

Tegningskurs per aksje ved utøvelse av 7.
tegningsrettene skal være NOK 17,5 med tillegg av 5
% per år regnet fra og med 1. juli 2022.
Tegningskursene blir dermed som følger: Ved
utøvelse fra 1. juli 2024 til 30. juni 2025: NOK 20.26
og ved utøvelse fra 1. juli 2025 til 1. juli 2026: NOK
21.27.

Subscription price per share when exercising the
warrants shall be NOK 17.5 with an addition of 5%
per year calculated from and including 1 July 2022.
The subscription prices will thus be as follows: For
exercise from 1 July 2024 to 30 June 2025: NOK 20.26
and for exercise from 1 July 2025 to 1 July 2026: NOK
21.27.

8.

Ved
utøvelse
av
tegningsrettene
skal 8.
aksjeinnskuddet gjøres opp innen 14 kalenderdager
etter utøvelse ved betaling av aksjeinnskuddet til
Selskapets emisjonskonto.

Upon exercise of the warrants, the share
contribution shall be settled within 14 calendar days
after exercise upon payment of the share
contribution to the Company's share issue account.

3.

4.

The warrants shall be subscribed for on a special
subscription form within three months after the
date of the general meeting.
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9.

Ved beslutninger om kapitalendringer som har 9.
betydning for verdien per aksje, herunder
omdanning og splitt eller spleis, utbytte,
kapitalforhøyelse ved forhøyelse av pålydende,
kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende,
fusjon eller fisjon, skal tegningsrettenes antall
og/eller utøvelseskurs justeres slik at den
forholdsmessige verdien av tegningsretten er
tilsvarende
som
før
kapitalendringen.
Gjennomføring av kapitalforhøyelse ved tegning av
nye aksjer eller kapitalforhøyelse ved sletting av
enkeltaksjer skal ikke medføre rett eller plikt til
justering.

In the event of decisions on capital changes that
have an effect on the value per share, including
conversion and split or splicing, dividend, capital
increase by increasing the nominal value, capital
reduction by reducing the nominal value, merger or
demerger, the number of warrants and/or exercise
price shall be adjusted so that the proportional
value of the warrant is the same as before the
change in capital. Implementation of a capital
increase when subscribing for new shares or a
capital increase when deleting individual shares
shall not entail a right or obligation to adjust.

10.

Ved utøvelse av tegningsrettene gir aksjene som 10.
utstedes fulle rettigheter, herunder rett til utbytte,
fra og med datoen for registrering av
kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

Upon exercise of the warrants, the shares issued
give full rights, including the right to dividend, from
the date of registration of the capital increase in the
Register of Business Enterprises.

10.2 Runde 2

10.2 Round 2

1.

Selskapet utsteder minimum 1 og maksimum 440 1.
000 frittstående tegningsretter, som hver gir rett til
å kreve utstedt én aksje i Selskapet.

The Company issues a minimum of 1 and a
maximum of 440,000 warrants, each of which gives
the right to demand the issue of one share in the
Company.

2.

Tegningsretter kan tegnes av følgende ansatte og 2.
styremedlemmer per dato for generalforsamling:

Warrants may be subscribed for by the following
employees and board members as of the date of the
general meeting:

a. Kjetil Rein med inntil 47,500 tegningsretter, på
vegne av Innovatech AS
b. Haakon Simonsen Farstadvoll med inntil
47,500 tegningsretter, på vegne av Farstadvoll
Invest AS
c. Benjamin Thormodsen med inntil 47,500
tegningsretter, på vegne av Benthor AS
d. Ricky Green med inntil 47,500 tegningsretter
e. Silje Kristine Johannessen med inntil 30,000
tegningsretter
f. Christine Østvik Sæ med inntil 30,000
tegningsretter
g. Ilka Czech med inntil 30,000 tegningsretter
h. Bendik Siverts med inntil 30,000 tegningsretter
i. Helge Tordahl med inntil 30,000 tegningsretter
j. Linn Margrethe Bringedal med inntil 20,000
tegningsretter
k. Georg Kopplin med inntil 20,000 tegningsretter
l. Egil Storesund Hanssen med inntil 10,000
tegningsretter
m. Astrid Bruvik Øvregård med inntil 10,000
tegningsretter
n. Lene Kili Apeland med inntil 10,000
tegningsretter
o. Vegard Tvedt med inntil 10,000 tegningsretter

a. Kjetil Rein with up to 47,500 warrants, on behalf
of Innovatech AS
b. Haakon Simonsen Farstadvoll with up to 47,500
warrants, on behalf of Farstadvoll Invest AS
c. Benjamin Thormodsen with up to 47,500
warrants, on behalf of Benthor AS
d. Ricky Green with up to 47,500 warrants
e. Silje Kristine Johannessen with up to 30,000
warrants
f. Christine Østvik Sæ with up to 30,000 warrants
g. Ilka Czech with up to 30,000 warrants
h. Bendik Siverts with up to 30,000 warrants
i. Helge Tordahl with up to 30,000 warrants
j. Linn Margrethe Bringedal with up to 20,000
warrants
k. Georg Kopplin with up to 20,000 warrants
l. Egil Storesund Hanssen with up to 10,000
warrants
m. Astrid Bruvik Øvregård with up to 10,000
warrants
n. Lene Kili Apeland with up to 10,000 warrants
o. Vegard Tvedt with up to 10,000 warrants
p. Idunn Storesund with up to 10,000 warrants
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p. Idunn
Storesund
med
inntil
10,000
tegningsretter
q. Gabriele Kasparaviciute med inntil 10,000
tegningsretter
r. Totalt 440 000
Tegningsrettene skal tegnes på særskilt 3.
tegningsblankett innen én (1) måned etter at
kapitalforhøyelsen i Transje C referert til i
agendapunkt 8 er registrert i Foretaksregisteret.
Dersom det samlede antall tegningsretter vil
overstige 10 % av aksjekapitalen i Selskapet etter
gjennomføring av kapitalforhøyelsene i Transje A, B
og C referer til i agendapunkt 6, 7 og 8 skal antall
tegningsretter som tegnes og tildeles nedjusteres
forholdsmessig for hver enkelt tegner.

q. Gabriele Kasparaviciute with up to 10,000
warrants
r. Total 440,000

4.

Det skal ikke ytes vederlag for tegningsrettene.

No consideration shall be paid for the warrants.

5.

Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av 5.
tegningsrettene settes til side, jf. allmennaksjeloven
§§ 11-13, 10-4 og 10-5.

The shareholders' pre-emptive right to subscribe for
the warrants is set aside, cf. the Public Limited
Liability Companies Act Sections 11-13, 10-4 and 105.

6.

For ansatte kan retten til å kreve utstedt aksjer i 6.
medhold av tegningsrettene benyttes fra og med 1.
juli 2024 til og med 1. juli 2026 (utøvelsesperioden)
med forbehold om at vedkommende fortsatt står i
uoppsagt stilling som ansatt i Selskapet på
tidspunkt for utøvelse. Utøvelse kan skje i perioder
på to uker etter at Selskapet har offentliggjort
kvartalsrapport, eller på slike tidspunkter som
styret ellers fastsetter.

For the employees, the right to demand issued
shares pursuant to the warrants may be exercised
from and including 1 July 2024 to and including 1 July
2026 (the exercise period), subject to the person in
question still being in an unterminated position as
an employee of the Company at the time of exercise.
Exercise can take place in periods of two weeks after
the Company has published a quarterly report, or at
such times as the board otherwise determines.

7.

Tegningskurs per aksje ved utøvelse av 7.
tegningsrettene skal være NOK 17,5 med tillegg av 5
% per år regnet fra og med 1. juli 2022.
Tegningskursene blir dermed som følger: Ved
utøvelse fra 1. juli 2024 til 30. juni 2025: NOK 20.26
og ved utøvelse fra 1. juli 2025 til 1. juli 2026: NOK
21.27.

Subscription price per share when exercising the
warrants shall be NOK 17.5 with an addition of 5%
per year calculated from and including 1 July 2022.
The subscription prices will thus be as follows: For
exercise from 1 July 2024 to 30 June 2025: NOK 20.26
and for exercise from 1 July 2025 to 1 July 2026: NOK
21.27.

8.

Ved
utøvelse
av
tegningsrettene
skal 8.
aksjeinnskuddet gjøres opp innen 14 kalenderdager
etter utøvelse ved betaling av aksjeinnskuddet til
Selskapets emisjonskonto.

Upon exercise of the warrants, the share
contribution shall be settled within 14 calendar days
after exercise upon payment of the share
contribution to the company's share issue account.

9.

Ved beslutninger om kapitalendringer som har 9.
betydning for verdien per aksje, herunder
omdanning og splitt eller spleis, utbytte,
kapitalforhøyelse ved forhøyelse av pålydende,
kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende,
fusjon eller fisjon, skal tegningsrettenes antall
og/eller utøvelseskurs justeres slik at den
forholdsmessige verdien av tegningsretten er

In the event of decisions on capital changes that
have an effect on the value per share, including
conversion and split or splicing, dividend, capital
increase by increasing the nominal value, capital
reduction by reducing the nominal value, merger or
demerger, the number of warrants and/or exercise
price shall be adjusted so that the proportional
value of the warrant is the same as before the

3.

4.

The warrants shall be subscribed for on a separate
subscription form within one (1) month after the
capital increase in Tranche C referred to in agenda
item 8 has been registered in the Register of
Business Enterprises. If the total number of
warrants will exceed 10% of the share capital in the
company after completion of the capital increases
in Tranche A, B and C referred to in agenda items 6,
7 and 8, the number of warrants subscribed and
allocated
shall
be
adjusted
downward
proportionally for each subscriber.
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tilsvarende
som
før
kapitalendringen.
Gjennomføring av kapitalforhøyelse ved tegning av
nye aksjer eller kapitalforhøyelse ved sletting av
enkeltaksjer skal ikke medføre rett eller plikt til
justering.

change in capital. Implementation of a capital
increase when subscribing for new shares or a
capital increase when deleting individual shares
shall not entail a right or obligation to adjust.

10.

Ved utøvelse av tegningsrettene gir aksjene som 10.
utstedes fulle rettigheter, herunder rett til utbytte,
fra og med datoen for registrering av
kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

Upon exercise of the warrants, the shares issued
give full rights, including the right to dividends,
from the date of registration of the capital increase
in the Register of Business Enterprises.

11.

VEDTEKTSENDRINGER

AMENDMENTS
ASSOCIATION

Selskapets vedtekter § 9 omhandler børsnotering.
På bakgrunn av Investeringsavtalens bestemmelse
om exit omtalt i punkt 5 foreslår styret at
generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Vedtektenes § 9 slettes."

11.

TO

THE

ARTICLES

OF

Section 9 of the Company's articles of association
deals with stock exchange listing. On the basis of
the Investment Agreement's provision on exit
discussed in item 5, the board of directors
proposes that the general meeting makes the
following resolution:
"Section 9 of the Company's articles of
association is deleted"

I henhold til Investeringsavtalen skal Selskapets
styre bestå av syv (7) medlemmer, samt med
muligheten for i tillegg å inkludere et styremedlem
som representerer ansatte i Selskapet når dette er
påkrevd etter lov. På denne bakgrunn foreslår
styret at vedtektene § 6 endres til følgende ordlyd:

In accordance with the Investment Agreement, the
Company’s board of directors shall consist of seven
(7) members, and moreover include the possibility
of an additional board member representing the
employees of the Company when this is required
by law. On this basis, the board proposes to amend
section 6 of the articles of association with the
following wording:

"Selskapets styre skal ha minimum 3,
maksimum 7 medlemmer, med tillegg av
eventuelle medlemmer valgt av og blant de
ansatte."

“The company’s board shall have minimum 3
and maximum 7 members, with the addition
of any members elected by and among the
employees”.

I henhold til Investeringsavtalen skal Selskapet
etablere en valgkomite. På denne bakgrunn
foreslår styret at det vedtas en ny § 9 i vedtektene
med følgende ordlyd:

In accordance with the Investment Agreement, the
Company shall establish a nomination committee.
On this basis, the board proposes that a new
section 9 of the articles of association be adopted
with the following wording:

"Selskapet skal ha en valgkomité, med inntil
fire
medlemmer
som
velges
av
generalforsamlingen.

"The company shall have a nomination
committee, with up to four members to be
elected by the general meeting.

Valgkomiteen
fremmer
forslag
til
generalforsamlingen
om
valg
av
styremedlemmer
til
erstatning
for
styremedlemmer som fratrer, samt i tilfeller

The nomination committee shall propose to
the general meeting election of board
members to replace board members that
resign and in cases requested by the majority
of the shareholders."
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der flertallet av selskapets aksjonærer
anmoder om dette."

12.

Videre foreslår styret at det legges til en ny § 10 i
vedtektene med følgende ordlyd:

Furthermore, the board proposes that a new
section 10 be added to the articles of association
with the following wording:

"Når dokumenter som gjelder saker som skal
behandles på generalforsamlingen, er gjort
tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets
internettsider, gjelder ikke lovens krav om at
dokumentene skal sendes til aksjeeierne.
Dette gjelder også dokumenter som etter lov
skal inntas i eller vedlegges innkallingen til
generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel
kreve å få tilsendt slike dokumenter."

"When documents relating to matters to be
dealt with at the general meeting are made
available for the shareholders on the
company's website, the requirement to send
the documents to the shareholders stipulated
by law does not apply. This also applies for
any documents that pursuant to law shall be
included in or attached to the notice of the
general meeting. A shareholder may demand
to have the documents sent to it."

VALG AV NYE STYREMEDLEMMER

12.

ELECTION OF NEW BOARD MEMBERS

Styret innstiller på valg av Gisle Løhre Johansen
som nytt styremedlem og Diana Rucinschi som
ikke-stemmende observatør til styret, for å
reflektere endringer i aksjonærstrukturen etter
gjennomføring av Transje A/kapitalforhøyelsene
foreslått i agendapunkt 5.

The Board of Directors propose the election of
Gisle Løhre Johansen as a new board member and
Diana Rucinschi as a non-voting observer to the
board, to reflect changes in the shareholder
structure following the implementation of
Tranche A/the capital increases proposed in
agenda item 5.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter
følgende vedtak:

The board proposes that the general meeting
makes the following resolution:

"Gisle Løhre Johansen
styremedlem for to år.

velges

som

"Gisle Løhre Johansen is elected as a board
member for two years.

Diana Rucinschi velges som en ikkestemmende observatør for to år.

Diana Rucinschi is elected as a non-voting
observer to the board for two years.

Etter dette består Selskapets styre av følgende
medlemmer: Øyvind Gjerde (styrets leder),
Åse Tveit Samdal, Bjørn Bugge, Turid
Thormodsen, Hans Sandvold, Kari Eikeskog
og Gisle Løhre Johansen. Diana Rucinschi er
observatør til styret."

Following this, the Company's board consists
of the following members: Øyvind Gjerde
(chair), Åse Tveit Samdal, Bjørn Bugge, Turid
Thormodsen, Hans Sandvold, Kari Eikeskog
and Gisle Løhre Johansen. Diana Rucinschi is
an observer to the board."

–––

–––

Aksjonærer som ønsker å delta personlig eller la seg
representere ved fullmektig på generalforsamlingen,
anmodes om å benytte svarslippen (inneholder både
påmelding og angivelse av fullmakt) som er sendt ut
sammen med denne innkallingen. Komplett utfylt og
signert skjema sendes per e-post til investor@alginor.no.

Shareholders who wish to participate in person or be
represented by a proxy at the general meeting are
requested to use the response slip (contains both
registration and indication of power of attorney) which
has been sent out together with this notice. A completed
and signed form is sent by e-mail to investor@alginor.no.
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Det bes om at skjemaet sendes inn slik at det mottas av It is requested that the form be submitted so that it is
Selskapet innen 5. august 2021 kl. 10:00.
received by the Company by 5 August 2021 at 10:00.
Av hensyn til smittevernregler oppfordres det til å delta For reasons of infection control rules, it is encouraged
via fullmakt.
to participate via power of attorney.
–––
Signaturside følger / signature page follows
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Haugesund, 23. juli 2021 / Haugesund, 23 July 2021
For og på vegne av styret i / For and on behalf of the board of
Alignor ASA

..................................................
Øyvind Gjerde
Styrets leder
Chairman of the Board
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SVAR-/FULLMAKTSSKJEMA FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I ALGINOR ASA 6. august 2021 kl. 10:00

Alle aksjonærer i Selskapet bes om å fylle inn informasjonen i skjemaet nedenfor, krysse av som angitt
og sende til investor@alginor.no som beskrevet nedenfor. Svarslippen bes sendt inn innen 5.
august 2021 kl. 10:00. Det er ønskelig at den sendes elektronisk (scannet kopi via e-post). Dersom
antall aksjer ikke er utfylt, antas fullmakten å gjelde alle fullmaktsgivers aksjer.

Navn på aksjonær:

Personnummer / org. nr.:

Dato:

Antall aksjer

Signatur:

Navn på person som signerer
(blokkbokstaver):

KRYSS AV I RELEVANT RUTE

Møter personlig på generalforsamling.

Undertegnede gir fullmakt til å møte og stemme for mine/våre aksjer i tråd med styrets forslag,
eller etter eget skjønn der slikt forslag ikke foreligger eller endres, på ekstraordinær
generalforsamling i ALGINOR ASA den 6. august kl. 10:00. Fullmakten gis til styrets leder
Øyvind Gjerde eller den han måtte utpeke.

Undertegnede gir fullmakt til ______________________________ eller den vedkommende
utpeker til å møte og stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i
ALGINOR ASA 6. august 2021 kl. 10:00.

Svarslipp bes sendt til:
E-post (preferert):

investor@alginor.no
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RESPONSE/POWER OF ATTORNEY FORM FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
In ALGINOR ASA 6 August 2021 at 10:00

All shareholders of the Company are requested to fill in the information in the form below, tick as
indicated and submit to investor@alginor.no as described below. The response slip is requested
to be submitted by 5 August 2021 at 10:00. The response slip should, if possible, be sent
electronically (scanned copy via e-mail). If the number of shares has not been specified, the power
of attorney is assumed to apply to all of the principal’s shares.

Name of shareholder:

National
number

identification
/

organisation

number

Date:

No. of shares:

Signature:

Name

of

person

signing

(block letters):

TICK IN THE RELEVANT BOX

Will attend in person.

The signatory authorises to attend and vote for my / our shares in line with the board’s
proposal, or at its own discretion where such proposal is not available or changed, at the
extraordinary general meeting of ALGINOR ASA on 6 August 2021 at 10:00. The power of
attorney is given to the chairman of the board, Øyvind Gjerde, or the person he may appoint.

18/20

The signatory authorises ______________________________ or the person he/she appoints to
attend and vote for my / our shares at the extraordinary meeting of ALGINOR ASA on 6 August
2021 at 10:00.

The response slip is requested submitted to:
E-mail (preferred):

investor@alginor.no
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ARTICLES OF ASSOCIATION AFTER ISSUANCE OF THE NEW SHARES
UNOFFICAL ENGLISH TRANSLATION – IN CASE OF
DECREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION SHALL
PREVAIL

Vedtekter
for Alginor ASA

Articles of Association
for Alginor ASA

Haugesund, per 6. august 2021

Haugesund, per 6 August 2021

§ 1.
Selskapets foretaksnavn er Alginor ASA.

§ 1.
The company's name is Alginor ASA.

§ 2.
§ 2.
Selskapet har sitt forretningskontor i Haugesund The company has its registered offices in the
kommune.
municipality of Haugesund.
§ 3.
Selskapets virksomhet er bioraffinering og
produksjon av ingredienser, formuleringer og
ferdigprodukter, fangst og høsting, handel,
markedsføring og distribusjon, innovasjon,
forskning og utvikling relatert til makroalger
og andre biomarine råvarer ved egen drift og
investering eller gjennom samarbeid.

§ 3.
The company's business is bio refining and
production of ingredients, formulations and
finished products, harvesting, trade, marketing
and distribution, innovation, research and
development related to marco algae and other
bio marine raw material by own operations and
investment or through cooperation.

§ 4.
§ 4.
Selskapets aksjekapital er NOK 12 463 185, The company's share capital is NOK
fordelt på 12 463 185 aksjer.
12,463,185, divided on 12,463,185 shares.
§ 5.
Aksjens pålydende er på kroner 1,00.

§ 5.
The share's nominal value is NOK 1.00.

§ 6.
Selskapets styre skal ha minimum 3,
maksimum 7 medlemmer, med tillegg av
eventuelle medlemmer valgt av og blant de
ansatte.

§ 6.
The company's board shall have minimum 3
and maximum 7 members, with the addition
of any members elected by and among the
employees.

§ 7.
Selskapets aksjer skal være registrert
Verdipapirsentralen.

§ 7.
i The company's shares shall be registered in
Verdipapirsentralen.

§ 8.
På den ordinære generalforsamlingen skal
følgende saker behandles og avgjøres:
Godkjennelse
av
årsregnskapet
og
årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Andre saker som etter loven eller vedtektene
hører under generalforsamlingen.

§ 8.
On the annual general meeting the following
matters shall be dealt with and resolved on:
Approval of the annual accounts and the
annual report, including distribution of
dividend. Other matters which pursuant to the
law or the Articles of Association shall be dealt
with by the general meeting.
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§ 9.
Selskapet skal ha en valgkomité, med inntil
fire
medlemmer
som
velges
av
generalforsamlingen.
Valgkomiteen
fremmer
forslag
til
generalforsamlingen
om
valg
av
styremedlemmer
til
erstatning
for
styremedlemmer som fratrer, samt i tilfeller
der flertallet av selskapets aksjonærer anmoder
om dette.
§ 10 .
Når dokumenter som gjelder saker som skal
behandles på generalforsamlingen, er gjort
tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets
internettsider, gjelder ikke lovens krav om at
dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette
gjelder også dokumenter som etter lov skal
inntas i eller vedlegges innkallingen til
generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel
kreve å få tilsendt slike dokumenter.

§ 9.
The company shall have a nomination
committee, with up to four members to be
elected by the general meeting.
The nomination committee shall propose to the
general meeting election of board members to
replace board members that resigns and in
cases requested by the majority of the
shareholders.
§ 10 .
When documents relating to matters to be
dealt with at the general meeting are made
available for the shareholders on the
company's website, the requirement to send
the documents to the shareholders stipulated
by law does not apply. This also applies for
any documents that pursuant to law shall be
included in or attached to the notice of the
general meeting. A shareholder may
demand to have the documents sent to it.

