
OFFICE TRANSLATION 

Til aksjonærene i Otovo AS: To the shareholders of Otovo AS: 

INNKALLING TIL  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  

I 

OTOVO AS  

NOTICE OF EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING  

IN 

OTOVO AS  

Ekstraordinær generalforsamling i Otovo AS, org. nr. 915 501 680 

("Selskapet" eller "Otovo"), holdes på Selskapets kontor den 25. 

februar 2022 kl. 10:00. 

An extraordinary general meeting of Otovo AS, reg. no. 915 501 680 

(the "Company" or "Otovo"), will be held at the Company's office on 

25 February 2022 at 10:00 hours (CET). 

Alle aksjeeiere oppfordres til å utøve sine aksjeeierrettigheter 
uten fysisk oppmøte på generalforsamlingen ved enten å avgi 
forhåndsstemme eller benytte det vedlagte fullmaktsskjemaet 
til å gi fullmakt med eller uten stemmeinstruks. Se mer 
informasjon om påmelding og fullmakt, og frist for dette, i 
slutten av denne innkallingen og i de vedlagte påmeldings- og 
fullmaktsskjemaene.  

All shareholders are encouraged to exercise their shareholder 
rights without physical attendance at the general meeting, 
either through advance voting or by using the enclosed proxy 
form to provide proxy. Please see more information regarding 
registration of attendance and proxies, and the applicable 
deadlines for this, at the end of this notice and in the enclosed 
registration and proxy forms.  

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Peter Mellbye, 

eller den han utpeker.  

The general meeting will be opened by the chairperson of the board 

of directors, Peter Mellbye, or the person appointed by him. 

Styret foreslår følgende dagsorden:  The board of directors proposes the following agenda: 

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF PERSON TO CHAIR THE MEETING 

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF NOTICE AND THE AGENDA 

3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE 
PROTOKOLLEN 

3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES 

4 RETTET EMISJON OG FORHØYELSE AV AKSJEKAPITAL 4 PRIVATE PLACEMENT AND SHARE CAPITAL INCREASE 

Selskapet har engasjert Arctic Securities AS og DNB Markets, en del 

av DNB Bank ASA, som tilretteleggere (sammen "Tilretteleggerne") 

for en rettet emisjon ("Emisjonen") ved utstedelse av nye aksjer i 

Selskapet. En bookbuildingperiode for Emisjonen ble gjennomført 

fra den 17. februar 2022 kl. 16:30. Etter avsluttet bookbuilding-

prosess ble kursen fastsatt til NOK 16 per aksje. Emisjonen 

inkluderer totalt 18,750,000 nye aksjer.  

The Company has appointed Arctic Securities AS and DNB Markets, 

a part of DNB Bank ASA, to act as managers (jointly, the "Managers") 

in connection with a contemplated private placement of new shares 

in the Company (the "Private Placement"). A book building process 

for the Private Placement was carried out from 17 February 2022 at 

16:30 hours (CET). Following completion of the book building period, 

the subscription price was set at NOK 16 per share. The Private 

Placement comprises of 18,750,000 new shares in total. 

Nettoprovenyet til Selskapet fra Emisjonen vil bli brukt til etablering 

i seks nye land og investering i organisasjon, markedsføring og 

teknologi i den forbindelse.  

The net proceeds to the Company from the Private Placement will 

be used to enter six new countries and invest in organisation, 

marketing and technology. 

Emisjonen vil innebære at aksjonærenes fortrinnsrett til tegning og 

tildeling av de nye aksjene fravikes, jf. aksjeloven § 10-5, jf. § 10-4. 

Styret er av den oppfatning at fravikelsen fra aksjonærenes 

fortrinnsrett er i Selskapets og aksjonærfellesskapets beste 

The Private Placement will represent a deviation from the 

shareholders’ pre-emptive right to subscribe for and be allocated 

the new shares, pursuant to section 10-5 of the Norwegian Private 

Limited Liability Companies Act, cf. section 10-4. The board of 
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interesse, og i samsvar med aksjelovens krav til likebehandling og 

forbudet mot å gi noen aksjonærer en urimelig fordel på bekostning 

av Selskapet eller aksjonærfellesskapet etter reglene i Euronext 

Growth Oslo Regelbok II som gjelder for selskaper notert på 

Euronext Growth Oslo.  

Ved å strukturere kapitalinnhentingen som en rettet emisjon, er 

Selskapet i stand til å hente kapital effektivt, med en lavere rabatt til 

gjeldende kurs, til en lavere kost og til en vesentlige lavere risiko 

sammenlignet med en fortrinnsrettsemisjon. En utstedelse av nye 

aksjer i form av en rettet emisjon gir Selskapet muligheten til å 

utnytte de rådende markedsforholdene på en effektiv måte. Denne 

fordelen er ikke mulig å utnytte på samme måte med alternative 

strukturer som innebærer en lengre prosess, som f.eks en 

fortrinnsrettsemisjon eller andre typer kapital. 

For øvrig gjennomføres Emisjonen etter diskusjoner med en rekke 

potensielle investorer på konfidensiell basis (pre-sounding) og etter 

en offentlig annonsert bookbuilding-prosess administrert av to 

investeringsbanker. Den oppnådde kursen reflekterer derfor 

markedsprisen for det aktuelle antallet aksjer i Selskapet. 

Videre legger styret vekt på at den Rettede Emisjonen, herunder 

fravikelse av fortrinnsretten, vil måtte godkjennes av den 

ekstraordinære generalforsamlingen.   

Placement including the deviation from the shareholders'

På denne bakgrunn foreslår styret at det gjennomføres en 

kapitalforhøyelse i Selskapet ved utstedelse av 18.750.000 nye 

aksjer.  

Utover emisjonen og hva som fremgår av Selskapets 

kvartalsrapporter har det ikke inntruffet hendelser etter siste 

balansedag for Selskapet og som er av vesentlig betydning for 

Selskapet, jf. aksjeloven § 10-3 (2). Selskapets årsrapport for 2020 er 

tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. 

Det er lagt opp til at Emisjonen utføres ved at aksjene skal tegnes av  

og tildeles Arctic Securities AS som skal benytte disse aksjene til å 

oppfylle sin tilbakeleveringsforpliktelse under tre separate 

aksjelånsavtaler inngått mellom Arctic Securities AS som låntaker og 

henholdsvis Agder Energi Invest AS, OBOS BBL og Andmar 

Operations AS som långivere og Selskapet. De nye aksjene vil da 

kunne leveres til tegnerne i emisjonen mot samtidig betaling, noe 

som vil skje rundt 1. mars 2022. 

directors is of the view that the deviation of the shareholders pre-

emptive rights is in the best interest of the Company and its 

shareholders, and that this would be in compliance with the 

requirements in the Norwegian Private Limited Companies Act on 

equal treatment of shareholders and the prohibition against giving 

anyone an unreasonable advantage at the Company's or the 

shareholders expense, under the rules on equal treatment under 

the Euronext Growth Oslo Rule Book II for companies listed on 

Euronext Growth Oslo. 

By structuring the equity raise as a private placement, the Company 

is able to raise equity efficiently, with a lower discount to the current 

trading price, at a lower cost and with a significantly lower risk 

compared to a rights issue. A share issue in the form of a private 

placement enables the Company to capitalise on current market 

conditions in an efficient manner. Such benefits are not obtainable 

by structures with longer lead time such as a rights offering or by 

other forms of capital. 

The Private Placement is also carried out after discussions with a 

number of potential investors on a confidential basis (pre-sounding) 

and following a publicly announced book building process managed 

by two investment banks. Thus, the achieved subscription price 

expresses the market price for the relevant number of shares in the 

Company. 

Further, the board of directors emphasize the fact that the Private 

preferential rights will need to be approved by the extraordinary 

general meeting of the Company. 

On this basis, the board of directors proposes that the Company 

carry out a share capital increase by issuance of 18,750,000 new 

shares.  

Other than the private placement and what has been reported in the 

Company's quarterly reports, no events have occurred subsequent 

to the latest balance-sheet date of the Company which have a 

significant impact on the Company, cf. Section 10-3 (2) of the 

Companies Act. The Company's annual report for 2020 is available 

at the Company's website 

The Private Placement will according to the plan be executed by way 

of the shares shall be subscribed for by and allotted to Arctic 

Securities AS who shall use these shares to fulfil its redelivery 

obligations under three separate  share lending agreements 

between Arctic Securities AS, as borrower and Agder Energi Invest 

AS, OBOS BBL and Andmar Operations AS as lenders and the 

Company. The new shares may accordingly be delivered to the 

subscribers against simultaneous payment, which will occur on or 

about 1 March 2022. 
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På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter 

følgende vedtak: 

On this basis, the board of directors proposes that the general 

meeting adopts the following resolution regarding a share capital 

increase: 

(i) Aksjekapitalen forhøyes med NOK 93.750.00 ved utstedelse av 

18.750.000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,005. 

(i) The share capital is increased by NOK 93,750 by issuance of

18.750.000 new shares, each with a nominal value of NOK 0.005. 

(ii) Det totale aksjeinnskuddet skal være NOK 300 millioner. Det skal

betales NOK 16 per aksje, hvorav NOK 0,005 er aksjekapital og det

overskytende er overkurs/annen innbetalt egenkapital 

(ii) The total share contribution amount is NOK 300 million. The 

amount to be paid per share is NOK 16, of which NOK 0.005 is

share capital and the excess amount is share premium/other

paid-in capital. 

(iii) Aksjeinnskuddet ytes i kontanter. (iii) The subscription amount shall be paid in cash. 

(iv) Aksjene skal tegnes av og tildeles Arctic Securities AS som skal 

benytte disse aksjene til å oppfylle sin tilbakeleveringsforpliktelse

under en aksjelånsavtale inngått mellom Arctic Securities AS som 

låntaker og Agder Energi Invest AS, OBOS BBL og Andmar

Operations AS som långivere og Selskapet. Eksisterende 

aksjonærers fortrinnsrett fravikes følgelig, jf. aksjeloven § 10-5, jf. 

§ 10-4. 

(iv) The shares shall be subscribed for by and allotted to Arctic

Securities AS who shall use these shares to fulfil its redelivery

obligations under a share lending agreement between Arctic 

Securities AS, as borrower and  Agder Energi Invest AS, OBOS BBL 

and Andmar Operations AS as lenders and the Company. The 

existing shareholders' preferential right are thus deviated from,

cf. Section 10-5, cf. Section 10-4 of the Companies Act. 

(v) Aksjene skal tegnes på særskilt tegningsblankett innen 2. mars

2022. 

(v) The shares shall be subscribed for on a separate subscription

form, no later than 2 March 2022. 

(vi) Frist for betaling av de nye aksjene er 2. mars 2022. Betaling skal 

skje til separat emisjonskonto for Selskapet. 

(vi) Payment for the new shares shall be made within 2 March 2022. 

Payment shall be made to a separate issue account for the

Company. 

(vii) De nye aksjene gir rett til utbytte og andre aksjonærrettigheter i

Selskapet fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i

Foretaksregisteret

(vii) The new shares shall carry rights to dividends and other rights in

the Company from the time of registration of the share capital

increase in the Norwegian Register of Business Enterprises. 

(viii) De nye aksjene gir rett til utbytte og øvrige rettigheter i Selskapet

fra og med tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i

Foretaksregisteret.

(viii) The new shares carry the right to dividend and other rights in the 

Company from and including the time the share capital increase 

is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.

(ix) De anslåtte utgiftene ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 11

millioner (eks MVA). 

(ix) The estimated expenses relating to the share capital increase

amounts to NOK 11 million (excl. VAT).

(x) Vedtektenes § 4 endres slik at bestemmelsen angir aksjekapitalen 

og det totale antallet aksjer etter kapitalforhøyelsen. 

(x) Section 4 of the articles of association shall be amended to state

the total share capital following the share capital increase.

5 FULLMAKT TIL STYRET – KAPITALFORHØYELSE 5 AUTHORISATION TO THE BOARD – SHARE CAPITAL 
INCREASE 

Styret foreslår at styret får en mindre fullmakt til å forhøye 

aksjekapitalen i Selskapet på inntil NOK 33.440 gjennom en eller 

flere kapitalforhøyelser (tilsvarende ca. 5% av aksjekapitalen slik den 

vil lyde etter gjennomføring av den Rettede Emisjonen I punkt 4 

ovenfor).  

The board of directors proposes that it is granted a limited 

authorisation to increase the Company's share capital with up to 

NOK 33,440 through one or more share capital increases 

(corresponding to approx. 5% of the share capital following the 

Private Placement in item 4 above).  

Styrets forslag innebærer at aksjonærenes fortrinnsrett etter 

aksjeloven § 10-4 vil kunne fravikes, jf. § 10-5.  

The board of directors' proposal entails that the shareholders' 

preferential rights pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Private 

Limited Companies Act may be deviated from, cf. Section 10-5.  
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Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer 

følgende vedtak:  

On this basis, the board of directors proposes that the general 

meeting makes the following resolution: 

(i) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye

selskapets aksjekapital med inntil NOK 33.440, ved utstedelse av

nye aksjer i en eller flere kapitalforhøyelser. 

(i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Private Limited

Companies Act, the board of directors is granted an authorisation

to increase the company’s share capital by a maximum of NOK 

33,440, by issuance of shares in one or more share capital

increases. 

(ii) Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjeloven § 10-

4 kan fravikes. 

(ii) The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to

Section 10-4 of the Norwegian Private Limited Companies Act may

be deviated from. 

(iii) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre

eiendeler enn penger, herunder kapitalforhøyelse ved motregnings, 

jf. aksjeloven § 10-2. 

(iii) The authorisation does not cover share capital increase against

non-cash contributions, including capital increases by way of set-

off, cf. Section 10-2 of the Norwegian Private Limited Companies

Act.

(iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter

aksjeloven § 13-5. 

(iv) The authorisation does not comprise share capital increase in

connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian 

Private Limited Companies Act. 

(v) Fullmakten gjelder fra tidspunktet fullmakten registreres i

Foretaksregisteret og varer i to år fra generalforsamlingens vedtak. 

(v) The authorisation is valid from the time of registration in the

Norwegian Register of Business Enterprises, and lasts for two years 

from the date of the general meeting's resolution. 

____SIGN_____ 

Peter Mellbye 

Styrets leder / Chairperson of the board of directors 

Vedlegg: Appendix: 

1. Fullmaktsskjema 1. Proxy form
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Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling i Otovo AS avholdes 
25. februar 2022 kl. 10:00 i Torggata 7, 0181 Oslo

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: ________________________, og stemmer for det antall aksjer som er eid 

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser: 24. februar 2022 kl. 16:00 

Forhåndsstemme 
Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside investor.otovo.com (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller 
Investortjenester. I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. 

Påmelding 
Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside investor.otovo.com eller via Investortjenester. 
For påmelding via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes. 
I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. 

Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. 

Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket:_______________________________________________________ 
Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 25. februar 2022 

Sted Dato Aksjeeiers underskrift 

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Otovo AS
Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du gi fullmakt til en annen person. 

 Ref.nr.:       Pinkode: 

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside investor.otovo.com eller via Investortjenester. 
For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.  
I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. 

Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. 
Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending. 

Undertegnede: _________________________________________________________________________________ 
gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.) 

 Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

 __________________________________
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 25. februar 2022 i Otovo AS for mine/våre aksjer. 

Sted Dato Aksjeeiers underskrift 
(Undertegnes kun ved fullmakt)

 Ref.nr.:       Pinkode: 

http://www.investor.otovo.com/
http://www.investor.otovo.com/
mailto:genf@dnb.no
http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/
mailto:genf@dnb.no


Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Otovo AS
Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller 
hun bemyndiger (det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Instruks til andre enn styrets leder, avtales direkte med 
fullmektig. 

Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, 
Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 24. februar 2022 kl. 16:00. Dersom aksjeeier som vil gi 
fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending. 

Blanketten må være datert og signert. 

Undertegnede: ______________________________________________________________
gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 25. februar 
2022 i Otovo AS for mine/våre aksjer.  

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i 
tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør 
fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.  

Agenda ekstraordinær generalforsamling 25. februar 2022 For Mot Avstå 

1. Valg av møteleder    

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden    

3. Valg av én person til å medundertegne protokollen    

4. Rettet emisjon og forhøyelse av aksjekapital    

5. Fullmakt til kapitalforhøyelse    

Sted Dato Aksjeeiers underskrift  
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks) 

 Ref.nr.:       Pinkode: 
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