Til aksjonærene i EDS Group AS.

To the shareholders of EDS Group AS

INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling i EDS Group AS
(«Selskapet») holdes i

NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING
The Annual General Meeting for EDS Group AS
(the”Company”) will be held at

Tjuvholmen Allè 19, Oslo, Norge
7. Juli 2017 kl. 10:00

Tjuvholmen Allè 19, Oslo, Norway
7. July 2017 at 10:00 hours (CET)

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.

The General Meeting will be opened by the Chairman of
the Board of Directors.

Styret foreslår følgende dagsorden:

The Boards of Directors proposes the following agenda;

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Valg av møteleder for generalforsamlingen
Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Valg av person til å undertegne protokollen
Konsernsjefens orientering
Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for
årsregnskapet 2016
Valg av styremedlemmer
Godtgjørelse til styrets medlemmer
Godtgjørelse til revisor

6.
7.
8.

Election of a person to chair the General Meeting
Approval of the notice and the agenda
Election of one person to co-sign the Minutes
The CEO’s briefing
Approval of the Company’s Annual Accounts and
Directors’ Report for the financial year 2016.
Election of the members of the Board of Directors
Remuneration to the members of the Board of
Directors
Remuneration to the Auditor

I det følgende gis nærmere informasjon om enkelte
punkter på dagsorden:

In the following, further details on certain items on the
agenda are presented:

NÆRMERE OM PUNKT 5 PÅ DAGSORDENEN

DETAILS ON ITEM 5 ON THE AGENDA

Til behandling er styrets forslag til årsregnskap,
årsberetning og revisors beretning for Selskapet og
konsernet for 2016.

On the agenda is the Board of Directors’ proposal for
the Company’s and the Group’s Annual Accounts,
Directors’ Report and Auditor’s Report for the
financial year 2016.

EDS Group AS hadde i 2016 et årsresultat på TNOK

The annual result for EDS Group AS in 2016 was TNOK

-6 778.

-6 778.

Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte.

The Board of Directors proposes not to distribute
dividends.

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning finnes på
selskapets hjemmeside.

The Annual Report, Directors’ Report and the Auditor’s
Report are on the company webpage.

NÆRMERE OM PUNKT 6 PÅ DAGSORDENEN

DETAILS ON ITEM 6 ON THE AGENDA

Til behandling er valg av medlemmer til styret.

On the agenda is election of members to the Board of
Directors.

Dagens styre bestående av Eivind Reiten, Pål Stampe og
Maria Tallaksen er ikke på valg og har ett år igjen i sin
periode.

Today’s board consist of Eivind Reiten, Pål Stampe and
Maria Tallaksen has one year left of their elected period.

NÆRMERE OM PUNKT 7 PÅ DAGSORDENEN

DETAILS ON ITEM 7 ON THE AGENDA

Til behandling er godtgjørelse til styrets medlemmer.

On the agenda is remuneration to the members of the
Board of Directors.

Det foreslås å utbetale TOK 450 i honorar til styrets leder
for 2016.

It is suggested pay TNOK 450 in remuneration to the
Chairman of Board for 2016.

NÆRMERE OM PUNKT 8 PÅ DAGSORDENEN

DETAILS ON ITEM 8 ON THE AGENDA

Til behandling er godtgjørelse til revisor.

On the agenda is remuneration to the Auditor.

Revisors honorar for revisjonsarbeid i 2016 fremkommer
av note til årsregnskapet.

The Auditor’s remuneration for audit related work in
2016 is presented in note of the Annual Accounts.

Styret foreslår at revisors honorar godkjennes.

The Board of Directors proposes that the Auditor’s
remuneration is approved.

28. JUNE 2017
On behalf of the Board of Directors of
EDS Group AS

Eivind Reiten
(Chairman of the Board of Directors)

Vedlegg:

Enclosure:

1.

1. Registration- and proxy form

Påmeldings- og fullmaktsskjema

PÅMELDING- ORDINÆR GENERALFORSAMLING 7. JULI 2017 i EDS Group AS
Varsel om at de vil delta i den ordinære generalforsamlingen kan gis på denne møteseddel. Det bes om at melding er
EDS Group AS i hende senest 5. juli 2017
Adresse: EDS Group AS v/Styrets leder, Tjuvholmen Allè 19, N-0252 Oslo, Norge.
Alternativt til Kjetil Lunde, VP Finance and Business Support, email kjlu@enhanced-drilling.com
Dersom de etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres på den ordinære
generalforsamlingen.
Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen i EDS Group AS den 7. juli 2017 og (sett kryss):

□
□

Dato

Avgi stemme for mine/våre aksjer
Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er)

Sted

Aksjonærens underskrift

FULLMAKT – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 7. JULI 2017 i EDS Group AS
Hvis De selv ikke møter på den ordinære generalforsamlingen kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette
fullmaktsskjema.
Undertegnede aksjonær i EDS Group AS gir herved (sett krys):

□
□

Styrets leder, Eivind Reiten, eller den han bemyndiger
Den som skal lede generalforsamlingen

____________________________________
Navn på fullmektig
Fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på generalforsamling i EDS Group AS den 7. juli 2017.
Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han
bemyndiger.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene
nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme «for» forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen
avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.
Sak:
1.

Valg av møteleder for generalforsamlingen

2.

Godkjennelse av innkalling og dagsorden

3.

Valg av person til å undertegne protokollen

4.

Konsernsjefens orientering

5.

Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
regnskapet 2016

6.

Valg av styremedlemmer

7.

Godtgjørelse til styrets medlemmer

8.

Godtgjørelse til revisor

Aksjonærens navn og adresse:

Dato

Sted

For

Mot

Avstår

Fullmektigen avgjør
Stemmegivningen

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

_____________________________________________________________

Aksjonærens underskrift

