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

Til aksjonærene i Hexagon Purus ASA To the shareholders of Hexagon Purus ASA 

INNKALLING TIL 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I 

HEXAGON PURUS ASA 

NOTICE OF AN 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF 

HEXAGON PURUS ASA 

Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling 
i Hexagon Purus ASA (”Hexagon Purus” eller 
”Selskapet”): 

 

Tid: 16 mars. 2023 kl. 09:00  

Sted: Advokatfirmaet Schjødt AS` lokaler, Tordenskiolds 
gate 12, 0160 Oslo, Norge 

 

Denne innkallingen og tilhørende dokumenter er også 
tilgjengelig på Selskapets internettsider: 
https://hexagonpurus.com/. 

 

The board of directors hereby calls for an extraordinary 
general meeting of Hexagon Purus ASA (“Hexagon 
Purus” or the “Company”): 

 
Time:  16 March 2023 at 09:00 (CET)  

Place:  The offices of Advokatfirmaet Schjødt AS, 
Tordenskiolds gate 12, 0160 Oslo, Norway  

 

This notice and the accompanying documents may also 
be found at the Company’s web pages: 
https://hexagonpurus.com/. 

Styret har foreslått følgende dagsorden:  The Board has proposed the following agenda: 

1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV 
FREMMØTTE AKSJEEIERE OG FULLMAKTER 

 
Advokat Thomas Aanmoen utpekes av styret til å 
åpne generalforsamlingen og foreta registrering av 
fremmøtte aksjonærer og fullmakter. 
 
 
(Ingen avstemning.) 

1. OPENING OF THE MEETING AND 
REGISTRATION OF ATTENDING 
SHAREHOLDERS AND PROXIES 

Attorney Thomas Aanmoen is appointed by the 
Board to open the general meeting and perform 
registration of the shareholders in attendance and 
the powers of attorney. 
 
(No voting).  

2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å 
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN  

Styret foreslår at advokat Thomas Aanmoen velges 
som møteleder og at møteleder foreslår en person 
til å medundertegne protokollen. 

2. ELECTION OF THE CHAIR OF THE MEETING 
AND PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES  

The Board of Directors proposes that attorney 
Thomas Aanmoen is elected as the Chair of the 
meeting and that the Chair of the meeting suggests 
a person to co-sign the minutes.  

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG 
DAGSORDEN 

 
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 
følgende vedtak: 

 
”Innkalling og dagsorden godkjennes.” 

3. APPROVAL OF THE NOTICE OF THE MEETING 
AND THE AGENDA 

 
The Board of Directors proposes that the general 
meeting makes the following resolution: 
 
“The notice of the meeting and the agenda is 
approved.” 
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4. OPPTAK AV KONVERTIBELT LÅN 

 
Det vises til Selskapets børsmelding datert 1. mars 
2023 vedrørende opptak av et konvertibelt 
obligasjonslån på book-building basis med samlet 
lånebeløp på opp til NOK 999 950 000 
("Obligasjonslånet").  

 
Gjennomføring av Obligasjonslånet er blant annet 
betinget av godkjennelse av Selskapets 
generalforsamling.   
 
Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer 
følgende vedtak:  

 
 

4. RAISE OF CONVERTIBLE LOAN 

 
Reference is made to the Company`s stock 
exchange announcement dated 1 March 2023 
regarding raise of a convertible bond loan on a 
book-building basis with a total loan amount of up 
to NOK 999,950,000 (the "Bond Issue").  
 
The completion of the Bond Issue is subject to, 
among other, the affirmative vote of the Company`s 
general meeting.  
 
The Board therefore propose that the general 
meeting pass the following resolution:  
 

 

1. Selskapet skal ta opp et konvertibelt 
obligasjonslån med samlet lånebeløp på opp 
til NOK 999 950 000 ("Obligasjonslånet").  
 

2. Obligasjonslånet er regulert av 
obligasjonslåneavtale datert 1. mars 2023 
("Obligasjonslåneavtalen"). Vilkårene for 
Obligasjonslånet er oppsummert i term sheet 
vedlagt som Vedlegg 2 til denne protokollen 
("Term Sheet"). Term Sheet godkjennes 
herved som del av denne protokollen, 
inkludert dets vedlegg "Conversion Terms", 
"Adjustment of Conversion Price" og 
"Mergers and De-Mergers".       

1. The Company shall issue a convertible bond 
loan with a total loan amount of up to NOK 
999,950,000 (the "Bond Issue").  
 

2. The Bond Issue is regulated by certain bond 
terms dated 1 March 2023 (the "Bond 
Terms"). The terms and conditions of the 
Bond Issue are summarized in a term sheet 
attached to these minutes as Appendix 2 (the 
"Term Sheet"). The Term Sheet is hereby 
approved as part of this resolution, including 
its appendices "Conversion Terms", 
"Adjustment of Conversion Price" and 
"Mergers and De-Mergers".      

3. Obligasjonslånet skal tegnes av de 
personer/juridiske enheter og med slike beløp 
som angitt i Vedlegg 3 til denne protokollen 
("Tegner(ne)"). Nåværende aksjonærers 
fortrinnsrett til tegning av Obligasjonslånet 
under allmennaksjeloven ("asal.") § 11-4 
settes til side, jf. asal §§ 10-4 og 10-5.     

3. The Bond Issue shall be subscribed by the 
persons/legal entities and with such amounts 
as set out in Appendix 3 to these minutes (the 
"Subscriber(s)"). The existing shareholders` 
pre-emption rights to subscribe the Bond 
Issue are waived under Section 11-4, cf. 
Section 10-4 and 10-5, of the Public Limited 
Liability Companies Act (the "Companies 
Act").     

4. Obligasjonene som utstedes under 
Obligasjonslånet skal tegnes i separat 
tegningsformular i samsvar med asal. § 11-5, 
jf. asal. § 10-7. 

4. The subscription of the bonds under the Bond 
Issue shall be made in a separate 
subscription form in accordance with Section 
11-5, cf. Section 10-7 of the Companies Act. 

5. Obligasjonslånet skal tegnes så snart som 
mulig og innen tre virkedager etter 
generalforsamlingens vedtak om opptak av 
Obligasjonslånet (jf. dette vedtaket).   

5. The Bond Issue shall be subscribed as soon 
as possible and within three business days 
after the general meeting`s resolution to issue 
the bonds under the Bond Issue (cf. this 
resolution).     

6. Hver av obligasjonenes pålydende under 
Obligasjonslånet er NOK 1, og obligasjonene 
tegnes til pålydende. Renten på 
Obligasjonslånet er 6 % p.a., og akkumuleres 

6. The bonds issued under the Bond Issue shall 
each have a par value of NOK 1, and the 
bonds shall be subscribed at par value. The 
interest rate of the Bond Issue is 6% p.a., 
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ved utstedelse av ytterligere obligasjoner 
(som øker den totale utestående 
hovedstolen) som angitt i punkt 3 i Term 
Sheet. Obligasjonslånet skal løpe avdragsfritt 
og forfaller til betaling i sin helhet (med 
påløpte renter) på den dato som faller fem (5) 
år etter datoen for inngåelse av 
Obligasjonslåneavtalen ("Forfallsdato") med 
unntak av obligasjoner (i) som har blitt 
konvertert, eller (ii) tilbakebetalt. 

being accumulated by issuance of additional 
bonds (which increases the aggregate 
outstanding principal amount) as set out in 
item 3 of the Term Sheet. The Bond Issue 
shall run without repayment instalments and 
be repaid in full (with accrued interest) on the 
date falling five (5) years after the date of 
entering into the Bond Terms (the "Maturity 
Date") other than any bonds (i) that have 
been converted or (ii) repaid. 

7. Selskapet er på visse vilkår underlagt 
forpliktelser og forbud under 
Obligasjonslåneavtalen  jf. punkt 7 i Term 
Sheet. Slike forbud kan oppheves i hvert 
tilfelle ved forhåndssamtykke fra 
obligasjonseiere som representerer over 50 
% av totalt utestående beløp under 
Obligasjonslånet.   

7. The Company is on certain terms and 
conditions subject to obligations and 
prohibitions under the Bond Terms cf. item 7 
of the Term Sheet. Exceptions to such 
prohibitions may in each case be approved 
with the consent of bondholders representing 
over 50% of the total outstanding amount of 
the Bond Issue. 

8. Obligasjonslånet skal innbetales til 
Selskapets spesifisert konto for 
obligasjonslånsformål på den dato som faller 
ti (10) virkedager etter (i) 
generalforsamlingens vedtak om opptak av 
Obligasjonslånet (jf. dette vedtaket), (ii) 
Obligasjonslåneavtalen med tilhørende 
dokumenter er gyldig signert og levert av 
samtlige parter, og (iii) øvrige 
gjennomføringsvilkår for 
Obligasjonslåneavtalen er oppfylt. 

8. The Bond Issue shall be paid to the 
Company`s designated bank account for the 
purpose of the bond loan on the date falling 
ten (10) business days after (i) the general 
meeting`s resolution to issue the bonds under 
the Bond Issue (cf. this resolution), (ii) the 
Bond Terms with adhering documents are 
duly signed and executed by all parties, and 
(iii) all other closing conditions for the Bond 
Terms are fulfilled. 

9. Hver Tegner kan kreve utstedelse av aksjer i 
Selskapet ved konvertering av obligasjoner i 
en eller flere omganger innenfor 
begrensningene som fremgår av punkt 14 i 
dette vedtaket, herunder ved at Tegner angir 
antall obligasjoner som skal konverteres fra 
gang til gang. Ved konvertering motregnes 
Tegners krav mot Selskapet og Selskapets 
krav på aksjeinnskudd, og eventuelt påløpte 
renter skal betales i kontanter. Konvertering 
gjøres gjeldende av Tegner ved å levere 
skriftlig notis til betalings- og 
konverteringsagenten, hvorpå Tegner skal 
tegne seg for de nye aksjene fem (5) 
virkedager deretter. Slik notis skal inneholde 
Tegners (i) navn, org.nr. / fødselsdato og 
adresse, (ii) antall obligasjoner som skal 
konverteres, og (iii) VPS-kontonummer. 
Mangler notisen noe av slik informasjon vil 
notisen regnet som ikke levert.  
 

 

9. Each Subscriber may require issuance of 
shares in the Company by conversion of 
bonds on one or several occasions within the 
limits set out in section 14 of this resolution, 
hereunder by the Subscriber notifying the 
number of bonds to be converted from time to 
time. Upon conversion, the Subscriber`s 
claim against the Company shall be set off 
against the Company's right to payment of the 
share deposit, with any accrued interest being 
payable in cash. Conversion is exercised by 
the Subscriber by delivery of a written notice 
to the paying and calculation agent, after 
which the Subscriber shall subscribe for the 
new shares five (5) business days thereafter. 
Such notice shall include the Subscriber`s (i) 
name, reg.no. / birth date and address, (ii) the 
number of bonds to be converted, and (iii) 
VPS- account number. If the notice lacks any 
such information, the notice will be deemed 
as not delivered. 

10. Hver Tegner kan kreve konvertering når som 
helst. 

10. Each Subscriber may require conversion at 
any time. 
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11. Retten til å kreve konvertering til aksjer 
utløper på den dato som faller fem (5) år etter 
generalforsamlingens vedtak (jf. dette 
vedtaket). 

11. The right to require conversion to shares 
lapse on the date falling five (5) years after the 
general meeting`s resolution (cf. this 
resolution). 

12. Tegningskurs per aksje ved konvertering skal 
tilsvare NOK 33,75 ("Konverteringskurs") 
dersom Selskapet ikke har utstedt aksjer for 
selskapsfinansieringsformål i første kvartal av 
2023. Dersom Selskapet har utstedt aksjer for 
selskapsfinansieringsformål (altså slik at 
utstedelse av aksjer til ansatte mv i samsvar 
med Selskapets incentivplaner ikke omfattes) 
i første kvartal av 2023, skal 
Konverteringskursen økes til en pris som 
tilsvarer 25 % premium over den tilbudte 
prisen i den relevante finansieringsrunden, 
men kun dersom slik justering leder til en 
lavere konverteringskurs enn 
Konverteringskursen. Konverteringskursen er 
også underlagt andre ordinære justeringer for 
å unngå utvanning av Tegner sin 
konverteringsrett, jf. Term Sheet.    

12. The subscription price per share when 
exercising the conversion right shall equal 
NOK 33.75 (the "Conversion Price") if no 
equity financing round for general corporate 
purposes is completed by the Company in Q1 
2023. If an equity financing for general 
corporate purposes (i.e. excluding any issue 
of shares to the Company's employees etc. in 
connection with incentive plans) is completed 
by the Company in Q1 2023, the Conversion 
Price shall be increased to an amount equal 
to a 25% premium above the offer price in the 
relevant equity financing, but only if such 
adjustment leads to a lower conversion price 
than the Conversion Price. The Conversion 
Price is also subject to other ordinary 
adjustments for the purpose of avoiding 
dilution of the Subscriber`s conversion right, 
cf. the Term Sheet. 

13. Selskapets aksjekapital kan samlet forhøyes 
med maksimalt NOK 99 950 000 som følge av 
konvertering. Det antall nye aksjer som 
utstedes ved konvertering skal tilsvare 
fordringen som konverteres delt på gjeldende 
Konverteringskurs. Dersom dette ikke gir et 
helt antall aksjer, rundes det ned til nærmeste 
hele antall aksjer. Ved konvertering vil 
Selskapets aksjekapital bli forhøyet uten 
avholdelse av generalforsamling. Selskapet 
skal sørge for at den aksjekapitalforhøyelse 
konverteringen gir grunnlag for blir registrert i 
Foretaksregisteret uten ugrunnet opphold. 

13. The Company`s share capital may in 
aggregate be increased by maximum NOK 
99,950,000 through conversion. The number 
of new shares to be issued upon conversion 
shall equal the claim to be converted divided 
by the applicable Conversion Price. If this 
does not result in a whole number of shares, 
the number of shares will be rounded down to 
the nearest number of whole shares. Upon 
conversion, the Company`s share capital 
shall be increased without the holding of a 
general meeting. The Company shall ensure 
that the capital increase pertaining to the 
conversion is registered with the Norwegian 
Register of Business Enterprise without 
undue delay. 

14. Ved beslutning om forhøyelse eller nedsetting 
av Selskapets aksjekapital, ved ny beslutning 
om utstedelse av tegningsretter, eller ved 
oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning, 
skal hver Tegner ha samme rettigheter som 
en aksjeeier. 

14. If the Company resolves to increase or 
decrease the share capital, if the Company 
resolves to issue new subscription rights, or 
in the event of dissolution, merger, demerger 
or conversion of the company structure, each 
Subscriber shall have the same rights as 
those of a shareholder.   

15. Aksjene som utstedes på basis av 
konvertering skal gi fulle rettigheter, herunder 
rett til utbytte, fra og med datoen for 
registrering av kapitalforhøyelsen i 
Foretaksregisteret. 

15. The shares issued based on conversion shall 
give full rights, including rights to dividends, 
from and including the date of registration of 
the capital increase in the Norwegian 
Register of Business Enterprise.     
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16. Obligasjonene og tilhørende 
konverteringsrett under Obligasjonslånet kan 
ikke skilles fra hverandre. 

16. The bonds and the pertaining conversion right 
under the Bond Issue may not be separated. 

17. Med mindre Tegner separat fra 
Obligasjonslåneavtalen er bundet av særlige 
vilkår, kan Tegner overdra sin andel av 
Obligasjonslånet til tredjepart. 

17. Unless a Subscriber separately from the 
Bond Terms is bound by other terms and 
conditions, each Subscriber may transfer its 
bonds to a third party.   

18. Obligasjonene skal registreres i 
Verdipapirsentralen og Foretaksregisteret. 

18. The bonds shall be registered in the 
Norwegian Registry of Securities and the 
Norwegian Register of Business Enterprise.  

  

5. UTSTEDELSE AV FRITTSTÅENDE 
TEGNINGSRETTER  

Det vises til Selskapets børsmelding datert 1. mars 
2023 vedrørende utstedelse av 100 000 000 
frittstående tegningsretter som skal tegnes av de 
personer / selskaper som skal tegne seg for 
Obligasjonslånet ("Tegningsrettene").  
 
Utstedelse av Tegningsrettene er betinget av 
godkjennelse av Selskapets generalforsamling.    
 
Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer 
følgende vedtak:  

 

5. ISSUE OF WARRANTS  

 
Reference is made to the Company`s stock 
exchange announcement dated 1 March 2023 
regarding the issue of 100,000,000 warrants to be 
subscribed for by the persons/entities who shall 
subscribe for the Bond Issue (the "Warrants").   
 
The issue of the Warrants is subject to the 
affirmative vote of the Company`s general meeting.  
 
The Board therefore propose that the general 
meeting pass the following resolution: 

1. Selskapet utsteder 100 000 000 frittstående 
tegningsretter, som hver gir tegner rett til å 
tegne én ny ordinær aksje i Selskapet 
("Tegningsrettene"). 

1. The Company issues 100,000,000 warrants, 
each representing a right for the subscriber to 
subscribe for one new ordinary share in the 
Company (the "Warrants"). 

2. Tegningsrettene skal tegnes av de 
personer/juridiske enheter og med slike beløp 
som angitt i Vedlegg 3 til denne protokollen 
("Tegner(ne)"). Nåværende aksjonærers 
fortrinnsrett til tegning av Tegningsrettene 
fravikes, jf. allmennaksjeloven ("asal.") §§ 11-
13, jf. 10-4 og 10-5. 

2. The Warrants shall be subscribed by the 
persons/legal entities and with such amounts 
as set out in Appendix 3 to these minutes (the 
"Subscriber(s)"). The existing shareholders` 
pre-emption rights to subscription of the 
Warrants are waived, cf. Section 11-13, cf. 
10-4 and 10-5, of the Public Limited Liability 
Companies Act (the "Companies Act").     

3. Tegningsrettene skal tegnes i separat 
tegningsformular. 

3. The subscription of the Warrants shall be 
made in a separate subscription form. 

4. Tegningsrettene skal tegnes så snart som 
mulig og innen tre virkedager etter 
generalforsamlingens vedtak om utstedelse 
av Tegningsrettene (jf. dette vedtaket). 

4. The Warrants shall be subscribed within as 
soon as possible and within three business 
days after the general meeting`s resolution to 
issue the Warrants (cf. this resolution).   

5. Det skal ikke betales vederlag for 
Tegningsrettene. 

5. No consideration shall be paid for the 
Warrants. 

6. Hver Tegner kan kreve utstedelse av aksjer i 
Selskapet på basis av Tegningsrettene i 
forbindelse med enhver aksjeemisjon i 
Selskapet (også inkludert rettede emisjoner, 
men slik at etterfølgende 

6. Each Subscriber may require issuance of 
shares in the Company on basis of the 
Warrants in connection with any equity 
financing round in the Company (also 
including private placements, but excluding 
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reparasjonsemisjoner ikke skal omfattes), 
unntatt utstedelse av aksjer til ansatte mv. i 
sammenheng med Selskapets 
incentivprogram ("Relevant Emisjon"). 
Tegningsrettene kan utøves ved ett eller flere 
tilfeller innenfor begrensningene som fremgår 
av punkt 10 i dette vedtaket, herunder ved at 
Tegner angir hvor mange Tegningsretter som 
utøves fra gang til gang.    

any subsequent repair offering),  excluding 
any issue of shares to the Company's 
employees etc. in connection with incentive 
program ("Relevant Equity Issue"). The 
Warrants may be exercised on one or several 
occasions within the limits set out in section 
10 of this resolution, hereunder by the 
Subscriber informing the number of Warrants 
to be exercised from time to time. 

7. Utøvelse av Tegningsrettene gjøres 
gjeldende av Tegner ved å levere skriftlig 
notis til Selskapet innen 30 dager etter 
registrering i Foretaksregisteret av den 
forhøyede aksjekapitalen som følge av den 
Relevante Emisjonen, hvorpå Tegner deretter 
innen rimelig tid skal få tegne seg for de nye 
aksjene. Slik notis skal inneholde Tegners (i) 
navn, org.nr. / fødselsdato og adresse, (ii) 
antall Tegningsretter som utøves, og (iii) 
VPS-kontonummer. Mangler notisen noe av 
slik informasjon vil notisen regnet som ikke 
levert. 

7. The Warrants are exercised by the 
Subscriber by delivery of a written notice to 
the Company within 30 days after registration 
in the Norwegian Register Business of 
Enterprise of the increased share capital 
following a Relevant Equity Issue, after which 
the Subscriber within reasonable time 
thereafter shall subscribe for the new shares. 
Such notice shall include the Subscriber`s (i) 
name, reg.no. / birth date and address, (ii) 
number of Warrants exercised, and (iii) VPS 
account number. If the notice lacks any such 
information, the notice will be deemed as not 
delivered.   

8. Retten til å utøve Tegningsrettene utløper på 
den dato som faller fem (5) år etter 
generalforsamlingens vedtak (jf. dette 
vedtaket), hvoretter Tegningsrettene 
automatisk bortfaller uten kompensasjon til 
Tegner. 

8. The right to exercise the Warrants lapse on 
the date falling five (5) years after the general 
meeting`s resolution (cf. this resolution), after 
which the Warrants will automatically be 
annulled without compensation to the 
Subscriber.   

9. Tegningskurs per aksje ved utøvelse av 
Tegningsrettene skal tilsvare gjeldende 
tegningskurs per aksje i den relevante 
kapitalforhøyelse som Tegningsrettene 
utøves i forbindelse med ("Tegningskurs"). 

9. The subscription price per share when 
exercising the Warrants shall equal the 
subscription price per share in the relevant 
capital increase as the Warrants are 
exercised in connection with (the 
"Subscription Price"). 

10. Selskapets aksjekapital kan samlet 
maksimalt forhøyes med NOK 10 000 000 
som følge av utøvelse av Tegningsrettene. 
Det samlede antall nye aksjer som kan 
utstedes til hver Tegner på basis av 
Tegningsrettene, gjennom utøvelse ved ett 
eller flere tilfeller, skal være begrenset oppad 
til det antall aksjer som til samlet 
tegningsbeløp for aksjene (lik antall aksjer til 
Tegningskursen) tilsvarer hver Tegners 
lånebeløp under Obligasjonslånet (som 
definert i punkt 4 nr. 1 i denne protokollen), jf. 
også Vedlegg 3, fratrukket samlet 
tegningsbeløp for aksjer tildelt Tegner (eller 
dennes nærstående) i enhver Relevant 
Emisjon. Dersom antall utøvede 
Tegningsretter ikke gir et helt antall aksjer, 
rundes det ned til nærmeste hele antall 
aksjer.  Ved utøvelse av Tegningsrettene vil 

10. The Company`s share capital may in 
aggregate maximum be increased with NOK 
10,000,000 through exercise of the Warrants. 
The aggregate number of new shares that 
may be issued to each Subscriber on basis of 
the Warrants, through exercise on one or 
several occasions, shall be limited upwards to 
a such number of shares that at the total 
subscription amount for said shares (equaling 
the number of shares at the Subscription 
Price) equals each Subscriber`s initial loan 
amount under the Bond Issue (as defined in 
item 4 no. 1 of these minutes), cf. also 
Appendix 3, less the total subscription 
amount for shares allocated to the Subscriber 
(or its close associate) in any Relevant Equity 
Issue. If the number of exercised Warrants 
does not result in a whole number of shares, 
the number of shares will be rounded down to 
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Selskapets aksjekapital bli forhøyet uten 
avholdelse av generalforsamling. Selskapet 
skal sørge for at den aksjekapitalforhøyelse 
aksjetegningen gir grunnlag for blir registrert i 
Foretaksregisteret uten ugrunnet opphold. 

the nearest number of whole shares. Upon 
execution of the Warrants, the Company`s 
share capital increase shall be increased 
without the holding of a general meeting. The 
Company shall ensure that the capital 
increase pertaining to the share subscription 
is registered with the Norwegian Register of 
Business Enterprise without undue delay.      

11. Ved beslutning om forhøyelse eller nedsetting 
av Selskapets aksjekapital, ved ny beslutning 
om utstedelse av tegningsretter, eller ved 
oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning, 
skal Tegner ha samme rettigheter som en 
aksjeeier. 

11. If the Company resolves to increase or 
decrease the share capital, if the Company 
resolves to issue new warrants, or in the 
event of liquidation, merger, demerger or 
conversion of the company structure, the 
Subscriber shall have the same rights as 
those of a shareholder.    

12. Aksjene som utstedes på basis av 
Tegningsrettene skal gi fulle rettigheter, 
herunder rett til utbytte, fra og med datoen for 
registrering av kapitalforhøyelsen i 
Foretaksregisteret. 

12. The shares issued based on the Warrants 
shall give full rights, including rights to 
dividends, from and including the date of 
registration of the capital increase in the 
Norwegian Register of Business Enterprise.    

13. Innehaverne av Tegningsrettene skal ved 
aksjesplitt, aksjespleis, fusjon, fisjon, 
oppløsning eller omdanning gis nye eller 
justerte tegningsretter eller andre rettigheter 
som i størst mulig grad tilsvarer verdien av 
Tegningsrettene før den aktuelle 
disposisjonen 

13. The holder of the Warrants shall in the event 
of a share split, a share consolidation, a 
merger, a demerger, a dissolution or 
conversion of the company structure, be 
entitled to new or adjusted warrants or other 
rights which to the extent possible 
corresponds to the value of the Warrants prior 
to the relevant disposition. 

14. Tegningsrettene kan ikke overdras av Tegner 
til tredjepart. 

14. The Warrants may not be transferred by the 
Subscriber to a third party. 

15. Tegningsrettene skal registreres i 
Verdipapirsentralen og Foretaksregisteret. 

15. The Warrants shall be registered in the 
Norwegian Registry of Securities and the 
Norwegian Register of Business Enterprise. 

 
 

6. UTSTEDELSE AV YTTERLIGERE 
FRITTSTÅENDE TEGNINGSRETTER 

Det vises til Selskapets børsmelding datert 1. mars 
2023 vedrørende utstedelse av 4 500 000 
ytterligere frittstående tegningsretter som skal 
tegnes av de personer / selskaper som skal tegne 
seg for Obligasjonslånet ("Tilleggs 
Tegningsrettene").  
 
Utstedelse av Tilleggs Tegningsrettene er betinget 
av godkjennelse av Selskapets generalforsamling.    
 
 
Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer 
følgende vedtak:  

 
 

6. ISSUE OF ADDITIONAL WARRANTS 

Reference is made to the Company`s stock 
exchange announcement dated 1 March 2023 
regarding the issue of 4,500,000 additional 
warrants to be subscribed for by the 
persons/entities who shall subscribe for the Bond 
Issue (the "Additional Warrants").   
 
 
The issue of the Additional Warrants is subject to 
the affirmative vote of the Company`s general 
meeting.  
 
The Board therefore propose that the general 
meeting pass the following resolution:  
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1. Selskapet utsteder 4 500 000 ytterligere 
frittstående tegningsretter ("Tilleggs 
Tegningsrettene"), som hver gir Tegner rett 
til å tegne én ny ordinær aksje i Selskapet. 
Disse Tilleggs Tegningsrettene kommer i 
tillegg til, og er uavhengig av, tegningsrettene 
vedtatt i denne protokollens punkt 5. 

1. The Company issues 4,500,000 additional 
warrants (the "Additional Warrants"), each 
representing a right for the Subscriber to 
subscribe for one new ordinary share in the 
Company. These Additional Warrants comes 
in addition to, and are separate from, the 
warrants resolved in item 5 of these minutes. 

2. Tilleggs Tegningsrettene skal tegnes av de 
personer/juridiske enheter og med slike beløp 
som angitt i Vedlegg 3 til denne protokollen 
("Tegner(ne)"). Nåværende aksjonærers 
fortrinnsrett til tegning av Tilleggs 
Tegningsrettene fravikes, jf. 
allmennaksjeloven ("asal.") §§ 11-13, jf. 10-4 
og 10-5. 

2. The Additional Warrants shall be subscribed 
by the persons/legal entities and with such 
amounts as set out in Appendix 3 to these 
minutes (the "Subscriber(s)"). The existing 
shareholders` pre-emption rights to 
subscription of the Additional Warrants are 
waived, cf. Section 11-13, cf. 10-4 and 10-5, 
of the Public Limited Liability Companies Act 
(the "Companies Act").      

3. Tilleggs Tegningsrettene skal tegnes i 
separat tegningsformular. 

3. The subscription of the Additional Warrants 
shall be made in a separate subscription form. 

4. Tilleggs Tegningsrettene skal tegnes så snart 
som mulig og innen tre virkedager etter 
generalforsamlingens vedtak om utstedelse 
av Tilleggs Tegningsrettene (jf. dette 
vedtaket). 

4. The Additional Warrants shall be subscribed 
as soon as possible and within three business 
days after the general meeting`s resolution to 
issue the Additional Warrants (cf. this 
resolution). 

5. Det skal ikke betales vederlag for Tilleggs 
Tegningsrettene. 

5. No consideration shall be paid for the 
Additional Warrants. 

6. Hver Tegner kan kreve utstedelse av aksjer i 
Selskapet på basis av Tilleggs 
Tegningsrettene i forbindelse med enhver 
aksjeemisjon i Selskapet (også inkludert 
rettede emisjoner, men slik at etterfølgende 
reparasjonsemisjoner ikke skal omfattes), 
unntatt utstedelse av aksjer til ansatte mv. i 
sammenheng med Selskapets 
incentivprogram ikke omfattes ("Relevant 
Emisjon"). I tillegg kan hver Tegner kreve 
utstedelse av ytterligere aksjer på basis av 
Tilleggs Tegningsrettene i forbindelse med at 
Tegner helt eller delvis har utøvet sine 
Tegningsretter (som definert i punkt 5 nr. 1 i 
denne protokollen) gjennom en ytterligere 
aksjeemisjon i Selskapet etter den Relevante 
Emisjonen ("Tilleggsemisjonen"). Tilleggs 
Tegningsrettene kan utøves ved ett eller flere 
tilfeller innenfor begrensningene som fremgår 
av punkt 10 i dette vedtaket, herunder ved at 
Tegner angir hvor mange Tilleggs 
Tegningsretter som utøves fra gang til gang.    

6. Each Subscriber may require issuance of 
shares in the Company on basis of the 
Additional Warrants in connection with any 
equity financing round in the Company (also 
including private placements, but excluding 
any subsequent repair offering),  excluding 
any issue of shares to the Company's 
employees etc. in connection with incentive 
program ("Relevant Equity Issue"). In 
addition, each Subscriber may require 
issuance of additional shares on basis of the 
Additional Warrants in connection with the 
Subscriber`s full or partial exercise of its 
Warrants (as defined in item 5 no. 1 in these 
minutes) by way of an additional equity 
financing round in the Company after the 
Relevant Equity Issue (the "Additional 
Equity Issue"). The Additional Warrants may 
be exercised on one or several occasions 
within the limits set out in section 10 of this 
resolution, hereunder by the Subscriber 
informing the number of Additional Warrants 
to be exercised from time to time. 

7. Utøvelse av Tilleggs Tegningsrettene gjøres 
gjeldende av Tegner ved å levere skriftlig 
notis til Selskapet innen 30 dager etter 
registrering i Foretaksregisteret av den 
forhøyede aksjekapitalen som følge av den 

7. The Additional Warrants are exercised by the 
Subscriber by delivery of a written notice to 
the Company within 30 days after registration 
in the Norwegian Register Business of 
Enterprise of the increased share capital 
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Relevante Emisjonen, hvorpå Tegner deretter 
innen rimelig tid skal få tegne seg for de nye 
aksjene. Slik notis skal inneholde Tegners (i) 
navn, org.nr. / fødselsdato og adresse, (ii) 
antall Tegningsretter som utøves, og (iii) 
VPS-kontonummer. Mangler notisen noe av 
slik informasjon vil notisen regnet som ikke 
levert. For å unngå tvil; ovennevnte i dette 
punkt 7 gjelder tilsvarende for utøvelse av 
Tilleggs Tegningsrettene i forbindelse med 
enhver Tilleggsemisjon.   

following a Relevant Equity Issue, after which 
the Subscriber within reasonable time 
thereafter shall subscribe for the new shares. 
Such notice shall include the Subscriber`s (i) 
name, reg.no. / birth date and address, (ii) 
number of Additional Warrants exercised, and 
(iii) VPS- account number. If the notice lacks 
any such information, the notice will be 
deemed as not delivered. For the avoidance 
of doubt; the abovementioned in this item 7 
applies equivalently for exercise of Additional 
Warrants in connection with any Additional 
Equity Issue. 

8. Retten til å utøve Tilleggs Tegningsrettene 
utløper på den dato som faller fem (5) år etter 
generalforsamlingens vedtak (jf. dette 
vedtaket), hvoretter Tilleggs Tegningsrettene 
automatisk bortfaller uten kompensasjon til 
Tegner. 

8. The right to exercise the Additional Warrants 
lapse on the date falling five (5) years after the 
general meeting`s resolution (cf. this 
resolution), after which the Additional 
Warrants will automatically be annulled 
without compensation to the Subscriber.    

9. Tegningskurs per aksje ved utøvelse av 
Tilleggs Tegningsrettene skal tilsvare 
pålydende på Selskapets aksjer på den 
relevante dato ("Tegningskurs"), per i dag 
NOK 0,10 per aksje. 

9. The subscription price per share when 
exercising the Additional Warrants shall equal 
the par value of the Company`s shares at the 
relevant date (the "Subscription Price"), per 
today NOK 0.10 per share. 

10. Selskapets aksjekapital kan samlet 
maksimalt forhøyes med NOK 450 000 som 
følge av utøvelse av Tilleggs 
Tegningsrettene. Det antall nye aksjer som 
kan utstedes til hver Tegner som følge av 
hver Relevante Emisjon skal oppad være 
begrenset til et antall aksjer som tilsvarer 3 % 
av det antall aksjer som ble tildelt 
vedkommende Tegner i den Relevante 
Emisjonen eller Tilleggsemisjonen. Dersom 
antall utøvede Tilleggs Tegningsretter ikke gir 
et helt antall aksjer, rundes det ned til 
nærmeste hele antall aksjer.  Ved utøvelse av 
Tilleggs Tegningsrettene vil Selskapets 
aksjekapital bli forhøyet uten avholdelse av 
generalforsamling. Selskapet skal sørge for 
at den aksjekapitalforhøyelse aksjetegningen 
gir grunnlag for blir registrert i 
Foretaksregisteret uten ugrunnet opphold. 

10. The Company`s share capital may in 
aggregate maximum be increased with NOK 
450,000 through exercise of the Additional 
Warrants. The number of new shares that 
may be issued to each Subscriber following 
each Relevant Equity Issue, shall be limited 
upwards to a number of shares which equals 
3 % of the number of shares allocated to each 
respective Subscriber in the Relevant Equity 
Issue or Additional Equity Issue. If the number 
of exercised Additional Warrants does not 
result in a whole number of shares, the 
number of shares will be rounded down to the 
nearest number of whole shares. Upon 
execution of the Additional Warrants, the 
Company`s share capital increase shall be 
increased without the holding of a general 
meeting. The Company shall ensure that the 
capital increase pertaining to the share 
subscription is registered with the Norwegian 
Register of Business Enterprise without 
undue delay.    

11. Ved beslutning om forhøyelse eller nedsetting 
av Selskapets aksjekapital, ved ny beslutning 
om utstedelse av tegningsretter, eller ved 
oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning, 
skal Tegner ha samme rettigheter som en 
aksjeeier. 

11. If the Company resolves to increase or 
decrease the share capital, if the Company 
resolves to issue new Additional Warrants, or 
in the event of liquidation, merger, demerger 
or conversion of the company structure, the 
Subscriber shall have the same rights as 
those of a shareholder.    
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12. Aksjene som utstedes på basis av Tilleggs 
Tegningsrettene skal gi fulle rettigheter, 
herunder rett til utbytte, fra og med datoen for 
registrering av kapitalforhøyelsen i 
Foretaksregisteret. 

12. The shares issued based on the Additional 
Warrants shall give full rights, including rights 
to dividends, from and including the date of 
registration of the capital increase in the 
Norwegian Register of Business Enterprise.    

13. Innehaverne av Tilleggs Tegningsrettene skal 
ved aksjesplitt, aksjespleis, fusjon, fisjon, 
oppløsning eller omdanning gis nye eller 
justerte tegningsretter eller andre rettigheter 
som i størst mulig grad tilsvarer verdien av 
Tilleggs Tegningsrettene før den aktuelle 
disposisjonen. 

13. The holder of the Additional Warrants shall in 
the event of a share split, a share 
consolidation, a merger, a demerger, a 
dissolution or conversion of the company 
structure, be entitled to new or adjusted 
warrants or other rights which to the extent 
possible corresponds to the value of the 
Additional Warrants prior to the relevant 
disposition. 

14. Tilleggs Tegningsrettene kan ikke overdras 
av Tegner til tredjepart. 

14. The Additional Warrants may not be 
transferred by the Subscriber to a third party. 

15. Tilleggs Tegningsrettene skal registreres i 
Verdipapirsentralen og Foretaksregisteret. 

15. The Additional Warrants shall be registered in 
the Norwegian Registry of Securities and the 
Norwegian Register of Business Enterprise. 

  

*** *** 

 
AKSJEEIERNES RETTIGHETER, DELTAKELSE OG 
FULLMAKT 
 
Alle aksjonærer har rett til å delta på Selskapets 
generalforsamlinger ved oppmøte, ved fullmakt eller 
elektronisk. Ved ønske om elektronisk deltagelse, 
vennligst kontakt Selskapet på +47 70304450 eller per e-
post til: office@hexagongroup.com.  
 
Per datoen for denne innkallingen er det 258 278 937 
aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet 
eier ingen egne aksjer som det ikke kan stemmes for. 
 
 
Dersom aksjer er registrert på forvalterkonto i VPS, jf. 
allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren 
ønsker å avgi stemmer for slike aksjer, må aksjene 
omregistreres på en separat VPS-konto i den reelle 
aksjeeierens navn forut for påmeldingsfristen til 
generalforsamlingen. Beslutninger om stemmerett for 
aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis 
beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med 
alminnelig flertall.  
 
 
Aksjeeiere kan gi fullmakt til Styrets leder eller andre til å 
stemme for sine aksjer ved å benytte vedlagte 
fullmaktsskjema. Skriftlig, datert og signert fullmakt kan 
sendes til Hexagon Purus ASA c/o DNB Bank ASA, 
Verdipapirservice, NO-0021 Oslo eller fremlegges senest 
på generalforsamlingen. Det kan også foretas elektronisk 

 
SHAREHOLDER’S RIGHTS, PARTICIPATION AND 
PROXY 

Any shareholder may attend the Company’s General 
Meetings in person, by proxy or electronically. If electronic 
participation is desired, please contact the Company by 
telephone: +47 70304450, or by e-mail to: 
office@hexagongroup.com.  

 
As at the date of this notice, there are 258,278,937 shares 
in the Company, and each share carries one vote. The 
Company holds no treasury shares which may not be 
voted.  
 
If shares are registered on a nominee account in VPS, cf. 
section 4-10 of the Norwegian Public Limited Companies 
Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for such 
shares, the shares must be re-registered on a separate 
VPS account in the name of the beneficial shareholder 
prior to the deadline for submitting the attendance notice 
to the general meeting. Decisions regarding voting rights 
for shareholders and proxy holders are made by the 
person opening the meeting, whose decisions may be 
reversed by the general meeting by simple majority vote.  
 
Shareholders may authorize the chair of the Board or 
another person to vote for their shares by using the 
attached proxy form. The written proxy form, dated and 
signed, may be sent to Hexagon Purus ASA c/o DNB 
Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo, Norway, or 
presented at the latest at the general meeting. Web-based 
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innsendelse av fullmakt via ”Investortjenester”, en tjeneste 
for den enkelte investor tilbudt av de fleste norske 
kontoførere. Referansenummer må oppgis ved 
registrering av fullmakt. Fullmaktsskjema (scannet) kan 
også sendes per e-post til genf@dnb.no. Dersom 
aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest 
vedlegges fullmakten. Fullmakter må være mottatt 
innen 11. mars 2023 kl. 12:00.  
 
 
I henhold til selskapets vedtekter § 10 er det bestemt at 
aksjeeiere og fullmektiger som ønsker å delta på 
generalforsamlingen, må varsle Selskapet om sin 
deltakelse ved å benytte vedlagte påmeldingsskjema. 
Påmeldingsskjemaet kan sendes til Hexagon Purus ASA 
c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo. 
Påmelding kan også skje på Selskapets nettside 
https://hexagonpurus.com// eller via ”Investortjenester”. 
Referansenummer må oppgis ved påmelding via 
”Investortjenester”. Pinkode må i tillegg oppgis via 
Selskapets nettside. Alternativt kan påmeldingsskjema 
(scannet) sendes per e-post til genf@dnb.no. 
Påmeldingsskjema må være mottatt av DNB Bank 
Verdipapirservice innen 11. mars 2023 kl. 12:00.  
 
 
 
For at en aksjonær skal kunne utøve sin rett til å delta og 
stemme på generalforsamlingen, må aksjonærens 
aksjeerverv være innført i selskapets aksjeeierregister 
den femte virkedagen før generalforsamlingen avholdes, 
9. mars 2023 (registreringsdatoen), jf. Selskapets 
vedtekter § 10. 
 
 
Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de 
saker som generalforsamlingen skal behandle, innenfor 
de rammer som følger av allmennaksjeloven. Aksjeeiere 
har rett til å benytte rådgivere, og kan gi talerett til én 
rådgiver. 
 
 
En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder 
på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om 
forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som 
er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder 
opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre 
saker som generalforsamlingen skal behandle, med 
mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten 
uforholdsmessig skade for Selskapet. 
 
 
 

- - - - 
 
 

registration of the proxy is also available through 
“Investortjenester”, a service provided to the individual 
investor by most Norwegian registrars. The reference 
number is required for registration. The proxy form 
(scanned) may also be sent by email to genf@dnb.no. If 
the shareholder is a company, please attach the 
shareholder’s certificate of registration to the proxy. Proxy 
forms must be received no later than on 11 March 
2023 at 12:00 CET. 
 
Pursuant to section 10 of the Company’s articles of 
association, it is decided that shareholders and proxy 
holders who wish to participate at the general meeting, 
must notify the Company of his/her presence by 
submitting the attached attendance form. The attendance 
form may be sent to Hexagon Purus ASA c/o DNB Bank 
ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo, Norway. 
Attendance may also be registered through the 
Company’s website https://hexagonpurus.com/ or through 
“Investortjenester”. The reference number is required for 
registration through “Investortjenester”. The pin code is 
also required when registering through the Company’s 
website. Alternatively, the attendance form (scanned) may 
be sent per email to genf@dnb.no. The attendance form 
must be received by DNB Bank Verdipapirservice no 
later than on 11 March 2023 at 12:00 CET. 
 
In order for a shareholder to be entitled to exercise its 
rights to attend and to vote on the general meeting, the 
shareholder’s holdings of shares must be registered with 
the Company’s share register the fifth (5th) business day 
prior to the day the general meeting is held, 9 March 2023  
(the record date), cf. the Company’s Articles of 
Association section 10. 
 
Shareholders have the right to propose resolutions in 
matters that are to be considered by the general meeting, 
subject to the limitations set out in the Norwegian Public 
Limited Companies Act. Shareholders have the right to be 
assisted by advisors and may give one advisor the right to 
speak. 
 
A shareholder may demand that board members and the 
CEO provide available information at the general meeting 
regarding matters which may affect the assessment of 
items which have been presented to the shareholders for 
decision. The same applies to information regarding the 
Company’s financial position and other business to be 
considered at the general meeting, unless the information 
cannot be disclosed without causing disproportionate 
harm to the Company. 
 

- - - - 
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Denne innkallingen med vedlegg og andre 
saksdokumenter, og gjeldende vedtekter, er tilgjengelig 
på Selskapets hjemmeside https://hexagonpurus.com/. 

I tråd med Selskapets vedtekter § 9, sendes ikke vedlegg 
til innkallingen med post til aksjeeierne. Enhver aksjonær 
kan derimot kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til 
vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å 
få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til 
Selskapet på telefon: +47 70304450, eller ved å sende 
en forespørsel per e-post til: irpurus@hexagonpurus.com    

Vedlegg:  
1. Skjema for påmelding og fullmakt til

ekstraordinær generalforsamling

2. Oppsummering av hovedbetingelser for
konvertibelt lån

*** 

Ålesund, 2. mars 2023 

med vennlig hilsen 

for styret i Hexagon Purus ASA 

This notice and the appendices and other relevant 
documents, and Articles of Association, are available on 
the Company’s website https://hexagonpurus.com/. 

In accordance with section 9 of the Company’s Articles of 
Association, appendices to the notice will not be sent by 
post to the shareholders. A shareholder may however 
require to be sent the appendices by post free of charge. 
If a shareholder wishes to have the documents sent to 
him/her, such request can be addressed to the Company 
on telephone: +47 70304450, or by e-mail 
to: irpurus@hexagonpurus.com.  

Appendices:  
1. Registration and proxy form for the Extraordinary

General Meeting

2. Summary of key terms for convertible loan

*** 

Ålesund, 2 March 2023 

Yours sincerely, 

for the Board of Hexagon Purus ASA 

_ _ _ 

_____________________________________ 

Jon Erik Engeset 

Styrets leder / Chair of the Board 


