EGF desember 2016
EGM December 2016

OFFICE TRANSLATION

INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i AgaTech ASA, org nr.
979 867 654 ("Selskapet"), holdes i:

NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

An extraordinary general meeting of AgaTech ASA, reg no 979
867 654 (the "Company"), is held at:

7. etasje
Cort Adelers gate 17
Oslo

7th floor
Cort Adelers gate 17
Oslo

16. desember 2016 kl. 08.00

16 December 2016 at 08:00 CET

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Ola Røthe.

The general meeting will be opened by the chairman of the
board, Ola Røthe.

Styret foreslår følgende dagsorden:

The board of directors proposes the following agenda:

1

VALG AV MØTELEDER

1

ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE
MEETING

2

GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN

2

APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

3

VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE
PROTOKOLLEN

3

ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE
MINUTES

4

KAPITALFORHØYELSE

4

SHARE CAPITAL INCREASE

I forkant av aksjespleisen nevnt i punkt 5 nedenfor er det

Before the reverse share split mentioned in item 3 below, it is

nødvendig at antallet aksjer er delelig med 100 da det ikke

necessary that the number of shares can be divided by 100, as

utstedes brøkdelsaksjer. For å oppnå dette er det nødvendig å

no fractional shares will be issued. In order to achieve this, it is

utstede 52 aksjer, hver pålydende NOK 0,0034. I lys av det

necessary to issue 52 new shares, each with a nominal value of

minimale antallet aksjer og den minimale utvanning som vil finne

NOK 0.0034. In light of the minimal number of shares and the

sted, samt at det av praktiske årsaker er nødvendig at aksjene

minimal dilution, and because it for practical reasons is

tegnes av én tegner og fordi Intelco Concept AS har påtatt seg

necessary that the shares are subscribed for by one subscriber

å vederlagsfritt avstå det nødvendige antall aksjer til aksjonærer

and because Intelco Concept AS has undertaken to transfer free

som ikke eier et antall aksjer delelig med 100 i aksjespleisen,

of charge such number of shares as is necessary to

foreslår styret at fortrinnsretten fravikes slik at Intelco Concept

shareholders that do not hold a number of shares that can be

AS kan tegne seg for de relevante aksjene. Tegningskursen for

divided by 100 in the reverse share split, the board proposes to

aksjene skal være NOK 0,0034.

deviate from the pre-emption right so that Intelco Concept AS
can subscribe to the relevant shares. The price per share shall
be NOK 0.0034.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

The board proposes that the general meeting adopts the
following resolution:
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1.

Selskapets aksjekapital økes med NOK 0,1768 ved

1.

utstedelse av 52 aksjer.
2.

De nye aksjene skal hver ha pålydende verdi på

2.

share

capital

is

increased

by

The new shares shall each have a nominal value of
NOK 0.0034.

Tegningskursen for hver av de nye aksjene er

3.

NOK 0,0034.
4.

company's

NOK 0.1768 by issue of 52 shares.

NOK 0,0034.
3.

The

The subscription price for the new shares shall be
NOK 0.0034 per share.

De nye aksjene skal tegnes av Intelco Concept AS.

4.

The new shares shall be subscribed by Intelco Concept

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes jf.

AS. Existing shareholders pre-emption right is deviated

allmennaksjeloven § 10-5.

from, cf. section 10-5 of the Norwegian Public Limited
Liability Companies Act.

5.

Tegningen av de nye aksjene skal skje i protokollen fra

5.

ekstraordinær generalforsamling.
6.

The shares will be subscribed in the minutes of
extraordinary general meeting.

Tegningsbeløpet skal gjøres opp ved innbetaling av

6.

The subscription amount shall be settled by payment of

NOK 0,1768 til selskapets bankkonto innen to uker fra

NOK 0.1768 to the company's bank account within two

vedtaket.

over

weeks from the resolution. The company may dispose

aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i

Selskapet

kan

disponere

of the share contribution before the capital increase is

Foretaksregisteret.

registered with the Norwegian Register of Business
Enterprises.

7.

Selskapets

utgifter

i

forbindelse

med

7.

kapitalforhøyelsen estimeres til å utgjøre NOK 20 000.
8.

The company's expenses in connection with the share
capital increase are estimated at NOK 20,000.

Aksjene skal gi fulle rettigheter, herunder rett til utbytte,

8.

The shares will give full rights, including the rights to

fra og med datoen kapitalforhøyelsen registreres i

dividend, as of the date the share capital increase is

Foretaksregisteret.

registered with the Norwegian Register of Business
Enterprises.

9.

Vedtektenes § 4 skal endres for å reflektere ny

9.

aksjekapital og nytt antall aksjer jf sak 5 og 6 nedenfor.

Section 4 of the articles of association are amended to
reflect the new share capital and new number of shares
cf items 5 and 6 below.

5

AKSJESPLEIS

5

REVERSE SHARE SPLIT

For å legge til rette for at Selskapets aksjer i størst mulig grad
handles på Oslo Børs til over NOK 10, men likevel betinget av
at generalforsamlingen vedtar tingsinnskuddsemisjonen
beskrevet
i sak
6
nedenfor,
foreslår
styret at
generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

To facilitate a trade price per share in the Company above NOK
10 on Oslo Børs, provided, however, that the general meeting
adopts the placement with contribution in-kind in item 6 below,
the board proposes that the general meeting adopts the
following resolution:

"Selskapets aksjer spleises i forholdet 100:1, slik at Selskapet
får en aksjekapital på NOK 1 009 979,38 fordelt på 2 944 057
aksjer, hver pålydende NOK 0,34. Spleisen skjer ved
opprunding til nærmeste hele aksje og slik at Intelco Concept AS
har akseptert å vederlagsfritt avstå det nødvendige antallet
aksjer til å besørge at alle aksjonærer får nærmeste hele antall
aksjer. Vedtektenes § 4 skal endres for å reflektere ny

"The shares of the Company are reverse share split in the ratio
100:1, so that the Company has a share capital of NOK
1,009,979.38, divided on 2,944,057 shares, each with a nominal
value of NOK 0.34. The reverse share split will be implemented
by rounding up to the nearest whole share and so that Intelco
Concept AS has undertaken to free of charge transfer such
number of shares as is necessary to ensure that all shareholders
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aksjekapital og nytt antall aksjer. Aksjespleisen gjennomføres
etter Oslo Børs' stengetid den 16. desember 2016."

receive the nearest whole number of shares. Section 4 of the
articles of association are amended to reflect the new share
capital and new number of shares. The reverse share split shall
be implemented after Oslo Børs has closed on 16 December
2016."

6

6

UTSTEDELSE AV VEDERLAGSAKSJER TIL
AKSJEEIERE I HIDDN SECURITY AS

ISSUE OF CONSIDERATION SHARES TO
SHAREHOLDERS IN HIDDN SECURITY AS

Som annonsert i børsmeldinger 9. november 2016 og
14. november 2016 er avviklingen og de-listingen av Selskapet
fra Oslo Børs foreslått og vedtatt reversert. Disse vedtakene ble
fattet med det formål å gjennomføre en transaksjon
("Transaksjonen") der Selskapet erverver aksjene i Hiddn
Security AS ("Hiddn") og der kjøpesummen gjøres opp ved
utstedelse av aksjer i Selskapet til selgerne av aksjene i Hiddn
("Vederlagsaksjene").

As announced in stock exchange notices on 9 November 2016
and 14 November 2016, the liquidation and de-listing of the
Company was proposed and resolved reversed. The resolutions
were made for the purpose of consummation of a transaction
(the "Transaction") where the Company acquires the shares in
Hiddn Security AS ("Hiddn") and where the purchase price will
be settled by the issue of shares in the Company to the sellers
of shares in Hiddn (the "Consideration Shares").

Selskapet inngikk sammen med flere store aksjonærer i Hiddn
den 25. november 2016 en aksjekjøpsavtale vedrørende
Transaksjonen. Gjennomføringen av Transaksjonen er betinget
av blant annet gjennomføring av tilfredsstillende due diligence
av Selskapet og Hiddn, at Selskapet fortsatt er notert på Oslo
Børs på tidspunktet for utstedelse av Vederlagsaksjene og at det
er sendt redegjørelse om fortsatt notering som tilfredsstiller krav
om børssøknad til Oslo Børs, samt at flere enn 2/3 av
aksjonærene i Hiddn frem til gjennomføring har inngått
aksjekjøpsavtale ("SPA") eller akseptert et minoritetstilbud alle
aksjonærer i Hiddn (unntatt parter til SPA) vil motta fra Selskapet
om å få selge sine aksjer i Hiddn til samme pris som partene til
aksjekjøpsavtalen, herunder ved utstedelse av aksjer i
Selskapet som oppgjør for kjøpesummen. Enkelte av Hiddns
større aksjonærer, herunder Intelco Concept AS, vil være
underlagt bestemmelse om 12 måneders lock-up.

The Company entered into a share purchase agreement on 25
November 2016 with several major shareholders in Hiddn in
regards to the Transaction. The consummation of the
Transaction is contingent upon inter alia satisfactory due
diligence of the Company and Hiddn, that the Company at the
time of issue of Consideration Shares is listed on Oslo Børs and
that a report on continued listing that satisfies the listing
application requirements of Oslo Børs has been sent, and that
more than 2/3 of the shareholders in Hiddn until closing have
entered into the share purchase agreement ("SPA") or accepted
to sell their shares pursuant to a minority offer all shareholders
in Hiddn (except the parties to the SPA) will receive from the
Company to sell their shares in Hiddn at the price as the parties
to the SPA, including by settlement of the purchase price by the
issue of shares in the Company. Certain of the majority
shareholders of Hiddn, including Intelco Concept AS, will be
subject to a lock-up of 12 months.

Kjelstrup & Wiggen Consulting AS har vurdert Selskapet til en
verdi i området NOK 7 – 10 millioner og Hiddn til en verdi i
området NOK 90 – 120 millioner. Basert på dette er det
fremforhandlet et bytteforhold mellom partene på 1,83068551
aksjer i AGA per 1 aksje i Hiddn, basert på en verdi på Selskapet
på NOK 8,5 millioner og en verdi på Hiddn på NOK 104,9
millioner som igjen representerer et bytteforhold mellom
Selskapets aksjonærer og Hiddns aksjonærer på 7,5 : 92,5 i det
samlede selskapet. FGH Revisjon AS har utarbeidet en
sakkyndig redegjørelse om verdivurderingen i henhold til
allmennaksjeloven § 10-2 (3), jf. § 2-6.

Kjelstrup & Wiggen Consulting AS have valued the Company at
a range between NOK 7 – 10 million and Hiddn at a range of
NOK 90 – 120 million. Based on the above, the parties have
negotiated an exchange ratio of 1.83068551 shares in AGA per
1 share in Hiddn, based on a value of the Company of NOK 8.5
million and a value of Hiddn of NOK 104.9 million, representing
an exchange ratio in the combined entity of 7.5 : 92.5 between
the shareholders of the Company and the shareholders of
Hiddn. FGH Revisjon AS has provided an expert report on the
valuation in accordance with section 10-2 (3) cf. 2-6 of the
Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

Styret vurderer det som i aksjonærfellesskapets og Selskapets
interesse å gjennomføre Transaksjonen, da Transaksjonen vil
kunne bringe verdier til Selskapet og handel i Selskapets aksjer.
Styret finner også verdivurderingen og bytteforholdet godt

The board is of the opinion that it is in the best interest of the
shareholders and the Company to carry out the Transaction, as
the Transaction may bring value to the Company and trade in
the Company's shares. The board furthermore is of the opinion
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begrunnet og forsvarlig på bakgrunn av den sakkyndig
redegjørelsen som er gitt i den forbindelse.

that, based on the expert report, the valuation and exchange
ratio are well founded and sound

Størrelsen på kapitalforhøyelsen beror på antallet aksjer som
skal utstedes i Selskapet som vederlag. Antallet aksjer som skal
utstedes avhenger av hvor mange aksjonærer i Hiddn som
aksepterer minoritetstilbudet. Forslaget til vedtak vil bli justert i
generalforsamlingen for å reflektere antallet mottatte aksepter.

The size of the capital increase depends on the number of
shares to be issued in the Company as consideration. The
number of shares to be issued depends on how many
shareholders in Hiddn accept the minority offer. The proposed
resolution will be adjusted in the general meeting to reflect the
number of acceptances.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter
følgende vedtak:

On this background, the board proposed that the general
meeting adopts the following resolution:

1.

Selskapets aksjekapital økes med minimum NOK 10
164 389,76 og maksimum NOK 12 345 412,58 ved
utstedelse av minimum 29 895 264 aksjer og
maksimum 36 310 037 aksjer.

1.

The company's share capital is increased by minimum
NOK
10,164,389.76
and
maximum
NOK 12,345,412.58 by issue of minimum 29,895,264
and maximum 36,310,037 shares.

2.

De nye aksjene skal hver ha pålydende verdi på
NOK 0,34.

2.

The new shares shall each have a nominal value of
NOK 0.34.

3.

Tegningskursen for hver av de nye aksjene er
NOK 2,89.

3.

The subscription price for the new shares shall be
NOK 2.89 per share.

4.

De nye aksjene skal tilbys tegnet av aksjonærer i Hiddn
Security AS som har inngått SPA eller akseptert
minoritetstilbudet.

4.

The new shares shall be offered to shareholders in
Hiddn Security AS that have entered into the SPA or
accepted the minority offer.

5.

Tegningen av de nye aksjene skal skje på særskilt
tegningsblankett innen én uke fra dato for vedtaket.

5.

The shares will be subscribed in a separate
subscription form within one week from the resolution.

6.

Tegningsbeløpet skal gjøres opp ved overdragelse av
minst 16 330 093 og maksimum 19 834 088 aksjer i
Hiddn Security AS.

6.

The subscription amount shall be settled by the transfer
of minimum 16,330,093 and maximum 19,834,088 of
shares in Hiddn Security AS.

7.

Selskapets
utgifter
i
forbindelse
kapitalforhøyelsen
estimeres
til
å
NOK 500 000.

med
utgjøre

7.

The company's expenses in connection with the share
capital increase are estimated at NOK 500,000.

8.

Aksjene skal gi fulle rettigheter, herunder rett til utbytte,
fra og med datoen kapitalforhøyelsen registreres i
Foretaksregisteret.

8.

The shares will give full rights, including the rights to
dividend, as of the date the share capital increase is
registered with the Norwegian Register of Business
Enterprises.

9.

Vedtektenes § 4 skal endres for å reflektere ny
aksjekapital og nytt antall aksjer.

9.

Section 4 of the articles of association is amended to
reflect the new share capital and new number of
shares.
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7

VEDTEKTSENDRINGER

Betinget

av

vedtar

Contingent upon the general meeting adopting the placement
with contribution in-kind in item 6 above, the board proposes that

styret at generalforsamlingen vedtar følgende vedtektsendringer

the general meeting resolves the following amendments to the

i forbindelse med Transaksjonen (i tillegg til vedtektsendringer

articles of association in connection with the Transaction (in

som

addition to the amendments to section 5 in connection with the

ifm

med

generalforsamlingen

AMENDMENTS TO ARTICLES

tingsinnskuddsemisjonen beskrevet i sak 6 ovenfor foreslår

gjøres

at

7

aksjespleisen

i

punkt

5

og

aksjeutstedelsene i punktene 4 og 6):

reverse share split in item 5 and the share issues in items 4 and
6):

§ 1 Firma og forretningskontor

§ 1 Name and office

Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er

The company is a public limited liability company. The

Hiddn Solutions ASA.

company's name is Hiddn Solutions ASA.

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

The company's offices are in Oslo municipality.

§ 2 Formål

§ 2 Business

Selskapets

og

The business of the company is research, development

kommersialisering av sikkerhetsprodukter, deltakelse og

formål

er

forskning,

utvikling

and commercialization of security products, participation

investering i selskaper som driver lignende virksomhet,

and investment in companies with similar business, as

samt enhver annen virksomhet som står i naturlig

well as any other business naturally related thereto.

forbindelse med dette.
8

STYREFULLMAKT

8

BOARD AUTHORIZATION

Med bakgrunn i Selskapets behov for kapital og strategi om
vekst etter gjennomføring av Transaksjonen, betinget av at
generalforsamlingen vedtar tingsinnskuddsemisjonen beskrevet
i sak 6 ovenfor, ønsker styret fullmakt til å gjennomføre en rettet
emisjon ved økning av Selskapets aksjekapital med inntil 50 %
av Selskapets aksjekapital etter gjennomføring av
Transaksjonen og vedtakelse av vedtakene i punktene 4, 5 og
6.

Based on the Company's need for capital and its strategy for
growth after the consummation of the Transaction, and
contingent upon the general meeting adopting the placement
with contribution in-kind in item 6 above, the board desires to be
authorized to consummate a private placement by increase of
the Company's share capital of up to 50% of the Company's
share capital after the consummation of the Transaction and
adoption of the resolutions in items 4, 5 and 6.

Styret foreslår av de samme grunner at styret gis fullmakt til å
fravike eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne nye
aksjer.

The board proposes for the same reasons that the board is
authorized to deviate from the existing shareholders preferential
right to subscribe to new shares.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter
følgende vedtak (presis økning i aksjekapital vil foreslås på
generalforsamling når aksjekapitalen etter vedtak 4, 5 og 6 er
kjent):

On this background, the board proposes that the general
meeting adopts the following resolution (precise increase in
share capital will be proposed at the general meeting once the
share capital after items 4, 5 and 6 being resolved is known).

1.

I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret
fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil
50 % av Selskapets aksjekapital etter vedtak 4, 5 og 6.

1.

Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public
Limited Companies Act, the board of directors is
authorized to increase the Company’s share capital by
up to 50% of the Company's share capital after item 4,
5 and 6 being resolved.
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2.

Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter
allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

2.

The shareholders’ preferential right to the new shares
pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public
Limited Companies Act may be deviated from.

3.

Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i
andre
eiendeler
enn
penger
mv
etter
allmennaksjeloven § 10-2.

3.

The authorisation does include share capital increases
against contribution in-kind, cf. Section 10-2 of the
Norwegian Public Limited Companies Act.

4.

Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon
etter allmennaksjeloven § 13-5.

4.

The authorisation does not include share capital
increases in connection with mergers pursuant to
Section 13-5 of the Norwegian Public Limited
Companies Act.

5.

Styret gis fullmakt til å fastsette hensiktsmessig struktur
og nærmere vilkår.

5.

The board is authorized to determine the most practical
structure and further conditions.

6.

Fullmakten gjelder frem til neste
generalforsamling, senest 30. juni 2017.

6.

The authorization is valid until the next annual general
meeting, 30 June 2017 at the latest.

ordinære

Det har ikke inntruffet hendelser etter siste balansedag som er
av vesentlig betydning for Selskapet og som ikke er gjort kjent
for aksjonærene på www.newsweb.no.

There have been no events since the last balance sheet day that
are of material importance to the Company and that have not
been made known to the shareholders on www.newsweb.no.

Avskrift av sakkyndig redegjørelse, seneste kvartalsrapport,
årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig
på Selskapets nettside www.agasti.no.

Copies of the expert report, latest quarterly report, annual
accounts, annual report and auditor's report are available at the
Company's website www.agasti.no.

***

***

Aksjeeiere har rett til å delta på generalforsamlingen, enten selv
eller ved fullmektig etter eget valg, og stemme for aksjer
aksjeeieren er listet med i aksjeeierregister den femte
virkedagen før generalforsamling jf. § 8 i vedtektene. Frist for
påmelding er 13. desember 2016 kl. 16.00. Påmelding foretas
ved å sende inn påmeldingsblankett per post til AgaTech ASA,
7. etasje, Cort Adelers gate 17, 0254 Oslo, eller per e-post til
nis@nordea.com.

Shareholders are entitled to attend the general meeting, either
in person or by proxy of their own choosing, and to vote for
shares the shareholder is listed with in the shareholder register
as of the fifth business day prior to the general meeting, cf.
section 8 of the articles of association. The final date for the
registration is 13 December 2016 at 16:00 CET. Registration is
made by sending the registration form per mail to AgaTech ASA,
7th floor, Cort Adelers gate 17, 0254 Oslo, or by e-mail to
nis@nordea.com.

Aksjeeier som ønsker å møte og stemme i generalforsamlingen
ved fullmektig, kan sende fullmaktsskjema per post til AgaTech
ASA, 7. etasje, Cort Adelers gate 17, 0254 Oslo, eller per e-post
til nis@nordea.com innen ovennevnte frist. Aksjeeier har
anledning til å gi fullmakt med stemmeinstruks. Fullmaktsskjema
kan også tas med på generalforsamlingen. Påmeldings- og
fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen.

Shareholders wishing to be represented and to vote by proxy at
the general meeting may submit a proxy authorization to
AgaTech ASA, 7th floor, Cort Adelers gate 17, 0254 Oslo, or by
e-mail to nis@nordea.com by the due date for registration as
stated above. Shareholders may appoint proxies with voting
instructions. The proxy authorization form may also be brought
to the general meeting. The registration and proxy authorization
forms are enclosed with this notice.

AgaTech ASA er et allmennaksjeselskap underlagt reglene i
allmennaksjeloven. Selskapet har per dato for innkallingen
utstedt 294 405 648 aksjer, der hver aksje gir én stemme på
generalforsamlingen. Selskapet eier ved innkallingen ingen

AgaTech ASA is a public limited liability company subject to the
provisions of the Norwegian Public Limited Companies Act. The
Company has as of the date of this notice issued 294,405,648
shares, and each share carries one vote at the general meeting.
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egne aksjer. Aksjeeier kan ha med rådgivere og gi talerett til én
rådgiver.

The Company owns no treasure shares on the date the notice
of the annual general meeting was issued. Shareholders may
bring advisors and give one advisor the right to speak.

En aksjeeier har rett til å foreslå vedtak for saker som er på
dagsordenen, og kan kreve at styremedlemmer og daglig leder
gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på
bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til
avgjørelse, Selskapets økonomiske stilling og andre saker som
generalforsamlingen skal behandle. Dette gjelder ikke hvis de
opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig
skade for Selskapet, jf. allmennaksjeloven § 5-15.

Shareholders may suggest resolutions for the items on the
agenda and may ask that the board members and the general
manager to provide the necessary information on matters that
may affect the evaluation of the items that have been presented
to the shareholders for decision, the financial position of the
Company and other items up for consideration by the general
meeting. This does not apply if the information required cannot
be provided without disproportionate harm to the Company, cf
Section 5-15 of the Norwegian Public Limited Liability
Companies Act.

Med hjemmel i vedtektene § 9, har styret besluttet at
dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, ikke
skal sendes ut sammen med innkallingen, men gjøres
tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.agasti.no. Dette
gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven skal ligge
ved innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier har rett til
å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt hvis vedkommende
henvender seg til Selskapet.

On the basis of section 9 of the articles of association, the board
of directors has decided that documents to be considered at the
general meeting will not be distributed together with this notice,
but rather made available on the Company’s website,
www.agasti.no. This includes documents that pursuant to the
Norwegian Public Limited Companies Act are to be enclosed
with the notice of a general meeting. Shareholders are entitled
to have the documents sent them free of charge, upon
contacting the Company.

Spørsmål om innkallingen, tilsending av dokumenter osv. kan
rettes til AgaTech ASA, ved daglig leder Tore Viana-Rønningen,
telefon +47 911 08 693.

Questions regarding the notice, the mailing of documents etc.
can be directed to AgaTech ASA, CEO Tore Viana-Rønningen,
telephone +47 911 08 693.

***

***
Oslo, 25. november 2016 / 25 November 2016

På vegne av styret i/on behalf of the board of AgaTech ASA

Tore Viana-Rønningen
Daglig leder
Vedlegg/Appendix:
1.

Påmeldingsskjema/registration form

2.

Fullmaktsskjema/proxy form

3.

Sakkyndig redegjørelse (gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside) / Expert report (made available on
the Company’s website)

