(OFFICE TRANSLATION)
TIL AKSJONÆRENE I

TO THE SHAREHOLDERS OF

NORSKE SKOG ASA

NORSKE SKOG ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL

GENERALFORSAMLING

MEETING

Det

innkalles

herved

generalforsamling

i

til

ekstraordinær

Norske

Skog

ASA

("Selskapet"), som avholdes

Notice is hereby given that an extraordinary
general meeting of Norske Skog ASA (the
"Company") will be held on

5. februar 2021 kl 10:00 CET

5 February 2021 at 10:00 CET

i Selskapets lokaler på Sjølyst plass 2, 0278 Oslo.

at the Company's offices at Sjølyst plass 2, 0278
Oslo.

VIKTIG BESKJED:
FOR

IMPORTANT NOTICE:

Å MINIMERE

RISIKOEN FOR

SPREDNING

AV

IN ORDER TO MINIMISE THE RISK OF SPREAD OF THE

CORONAVIRUSET (COVID-19) OG FOR Å SIKRE AT DEN

CORONAVIRUS (COVID-19) AND TO ENSURE THAT THE

EKSTRAORDINÆRE

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING CAN BE HELD IN

GENERALFORSAMLINGEN

KAN

AVHOLDES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER OG

COMPLIANCE

FORSKRIFTER SOM GJELDER FOR OSLO KOMMUNE, ER

REGULATIONS APPLICABLE IN OSLO MUNICIPALITY,

DET IKKE ADGANG TIL Å DELTA FYSISK PÅ DEN

SHAREHOLDERS

EKSTRAORDINÆRE

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN PERSON, BUT

GENERALFORSAMLING,

MEN

AKSJONÆRENE KAN DELTA VED Å:
(A)

FORHÅNDSTEMME

ELEKTRONISK

–

MAY

CURRENT
NOT

LAWS

PARTICIPATE

PARTICIPATE

AND
IN

BY

THE

MAY

INSTEAD

EITHER:

(A)

VOTING ELECTRONICALLY IN ADVANCE OF

SE

YTTERLIGERE INFORMASJON I PUNKT 1 PÅ

(B)

WITH

SIDE 7 ("RETT TIL Å FORHÅNDSSTEMME"),

THE

ELLER

INFORMATION IN ITEM 1 ON PAGE 7 (“THE

DELTA

PÅ

DEN

EKSTRAORDINÆRE

GENERALFORSAMLING

VED

STEMMEINSTRUKS

–

SE

YTTERLIGERE

MEETING

–

SEE

FURTHER

RIGHT TO VOTE IN ADVANCE OF THE GENERAL

FULLMAKT

GITT TIL MØTELEDER, MED ELLER UTEN

GENERAL

MEETING”), OR
(B)

ATTENDING THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING BY PROXY TO THE CHAIR, WITH OR

INFORMASJON I PUNKT 2 PÅ SIDE 7 ("RETT

WITHOUT

TIL

FURTHER INFORMATION IN ITEM 2 ON PAGE 7

Å

DELTA

PÅ

EKSTRAORDINÆR

GENERALFORSAMLING VED FULLMAKT")

(“THE

VOTING

RIGHT

TO

INSTRUCTIONS
ATTEND

THE

–

SEE

GENERAL

MEETING BY PROXY”).
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AGENDA:
1.

Åpning

AGENDA:
av

den

generalforsamlingen,

ekstraordinære

godkjennelse

av

1. Opening of the extraordinary general
meeting, approval of the notice and agenda

innkalling og dagsorden
Styret har utnevnt Selskapets juridiske direktør,

The

Einar Blaauw, til å åpne den ekstraordinære

Company’s Head of Legal, Einar Blaauw, to open

generalforsamlingen.

er

the extraordinary general meeting. The chair of

hjemmehørende i Storbritannia og kan ikke delta

the board of directors is resident in the United

på den ekstraordinære generalforsamling som

Kingdom and cannot attend the extraordinary

følge av karantenereguleringer som gjelder for

general

personer som ankommer Norge fra utlandet.

regulations applicable for persons arriving in

Styrets

leder

board

of

directors

meeting

due

has

to

appointed

the

the

quarantine

Norway from abroad.
Styret

foreslår

at

innkalling

og

dagsorden

The board of directors proposes that the notice

godkjennes.

and agenda is approved.

2. Valg av møteleder for den ekstraordinære

2. Election of a person to chair the

generalforsamlingen

extraordinary general meeting and a

og

person

til

å

medundertegne protokollen

person to co-sign the minutes

Styret foreslår at Selskapets juridiske direktør,

The

Einar Blaauw, velges som møteleder for den

Company’s Head of Legal, Einar Blaauw, is

ekstraordinære generalforsamlingen. En person

elected

til å medundertegne protokollen vil bli foreslått

meeting. A person to co-sign the minutes will be

på den ekstraordinære generalforsamlingen.

proposed at the extraordinary general meeting.

3. Forslag om å forhøye aksjekapitalen

3. Proposal to increase the share capital

Selskapet annonserte den 14. januar 2021

On 14 January 2021, the Company announced

gjennomføringen

the successful completion of a private placement

av

en

rettet

emisjon

board
to

of

directors

chair

extraordinary

of

a

the

general

(the

eksisterende

Selskapet

23,529,410 new and existing shares in the

("Tilbudsaksjene") til kurs NOK 34 per aksje.

Company (the "Offer Shares") at a price of NOK

11.764.705 av Tilbudsaksjene var nye aksjer

34 per share. 11,764,705 Offer Shares were new

som skal utstedes av Selskapet ("Nye Aksjer")

shares to be issued by the Company (the "New

og tilføre Selskapet et bruttoproveny på NOK 400

Shares") raising gross proceeds to the Company

millioner, og 11.764.705 av Tilbudsaksjene var

of NOK 400 million and 11,764,705 Offer Shares

eksisterende aksjer solgt av Selskapets største

were existing shares sold by the Company's

aksjonær, NS Norway Holding AS.

largest shareholder, NS Norway Holding AS.

Formålet med salget av nye aksjer i Emisjonen

The purpose of the sale of new shares in the

var å skaffe inntekter for å finansiere Selskapets

Private Placement was to raise proceeds to

grønne vekstprosjekter, herunder oppstart av

finance the Company's green growth projects

bølgepapp-produksjon, videre kommersialisering

including entry into containerboard production,

av CEBINATM, egnethetstesting av biokompositt

further commercialisation of CEBINATM, continued

og fortsatt støtte til Circa Group, og til generell

qualification testing of bio composites, continued

drift av virksomheten.

support of Circa Group and for general corporate

i

Placement")

that

("Emisjonen") på til sammen 23.529.410 nye og
aksjer

"Private

the

proposes

total

of

purposes.
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Levering

av

investorer,

de

Nye

tildeles

Delivery of the New Shares allocated to investors

"delivery-versus-

is made on a delivery-versus-payment basis with
existing shares borrowed by the settlement agent

Norway Holding Norway AS til oppgjørsagenten i

of the Private Placement, Pareto Securities AS,

Emisjonen, Pareto Securities AS, i henhold til en

from NS Norway Holding Norway AS, pursuant to

aksjeutlånsavtale inngått mellom de nevnte

a share lending agreement entered into between

partene og Selskapet.

such parties and the Company.

For at Selskapet skal kunne motta provenyet fra

In order for the Company to receive the proceeds

salget

de

Nye

ved

som

payment" med eksisterende aksjer lånt ut fra NS

av

foretas

Aksjene

at

from the sale of the New Shares and for the

oppgjørsagenten skal kunne gjøre opp aksjelånet

settlement agent to settle the share loan by

ved levering av et tilsvarende antall aksjer tilbake

delivery of an equivalent number of shares to NS

til NS Norway Holding AS, foreslår styret at

Norway Holding AS, the board of directors

generalforsamlingen beslutter å øke Selskapets

proposes that the general meeting resolves to

aksjekapital ved utstedelse av 11.764.705 nye

increase the share capital of the Company by the

aksjer

issuance

til

Aksjene,

og

tegningskurs

for

NOK 34.

of

11,764,705

new

shares

at

a

Aksjekapitalforhøyelsen representerer et avvik

subscription price of NOK 34. The share capital

fra aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne nye

increase

aksjer

og

bli

tildelt

de

nye

aksjene

represents

a

deviation

from

the

iht

shareholders' preferential rights to subscribe for

allmennaksjeloven § 10-4, jf allmennaksjeloven

and be allocated the new shares pursuant to

§ 10-5.

section 10-4, cf section 10-5, of the Norwegian
Public Limited Liability Companies Act.

Styret foreslår på denne bakgrunn at den

On this basis, the board of directors proposes

ekstraordinære

that the extraordinary general meeting adopts

generalforsamling

vedtar

følgende beslutning:

the following resolution:

a) Aksjekapitalen skal forhøyes med NOK
47.058.820

ved

utstedelse

a)

av

The share capital shall be increased by
NOK 47,058,820 by the issuance of

11.764.705 nye aksjer.

11,764,705 new shares.

b) Aksjenes pålydende skal være NOK 4.

b)

The nominal value per share shall be
NOK 4.

c)

Det skal betales NOK 34 per aksje.

c)

The subscription price shall be NOK 34
per share.

d) Aksjene skal tegnes av og tildeles Pareto

d)

The shares shall be subscribed for by

Securities AS, som skal benytte disse

and allotted to Pareto Securities AS,

aksjene

sin

who shall use these shares to fulfil

til

å

oppfylle

tilbakeleveringsforpliktelse

en

their redelivery obligations under a

aksjelånsavtale inngått mellom Pareto

etter

share lending agreement between

Securities AS som låntaker, NS Norway

such

Holding AS som långiver og Selskapet.

borrower, NS Norway Holding AS as

Aksjeeierne i Selskapet skal ikke ha

lender

fortrinnsrett til de nye aksjene.

shareholders of the Company shall not

Pareto
and

Securities
the

AS

Company.

as
The

have any preferential right to the new
shares.
e) De nye aksjene skal tegnes i protokollen
eller

15277470/1

ved

tegning

i

separat

e)

The new shares shall be subscribed for
in the minutes or on a separate
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tegningsdokument

på

subscription form on the date of the

generalforsamlingsdagen.
f)

general meeting.

Tegningsbeløpet skal betales senest 8.

f)

The subscription amount shall no later

februar 2021 til en bankkonto angitt av

than 8 February 2021 be paid to a

Selskapet. Selskapet kan ikke disponere

bank

over

Company. The Company may not use

aksjeinnskuddet

kapitalforhøyelsen

er

før

registrert

i

the

Foretaksregisteret.

account

designated

subscription

registration

of

by

amount
the

prior

share

the
to

capital

increase with the Norwegian Register
of

Business

Enterprises

("Foretaksregisteret")
g) De nye aksjene gir rett til utbytte og
øvrige

rettigheter

i

Selskapet

g)

The new shares carry right to dividend

fra

and other rights in the Company from

registreringen av kapitalforhøyelsen i

the registration of the share capital

Foretaksregisteret.

increase in the Norwegian Register of
Business Enterprises.

h) Selskapets

kostnader

kapitalforhøyelsen

knyttet

ventes

til

ikke

h)

The Company’s costs relating to the

å

share

overstige NOK 10.800.000.

capital

increase

are

not

expected to be higher than NOK
10,800,000.

i)

Vedtektenes § 4 endres til å lyde som

i)

Article 4 of the articles of association

følger:

shall be amended to read as follows:

“Aksjekapitalen er NOK 377.058.820 fordelt

“The share capital is NOK 377,058,820

på 94.264.705 aksjer, hver pålydende NOK

divided into 94,264,705 shares, each with a

4.

nominal value of NOK 4. The shares shall be

Aksjene

skal

være

registrert

i

et

verdipapirregister.”

registered in a central securities depository.”

4. Forslag om fullmakt til styret til å forhøye

4. Proposal of board authorization for share

aksjekapitalen

capital increase

Styret

vil,

i

The board will, in light of the requirements in the

allmennaksjeloven og reglene om likebehandling

Norwegian Public Limited Liability Companies Act

i verdipapirhandelloven og Oslo Regelbok II for

and the rules on equal treatment under the

selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Børs'

Norwegian Securities Trading Act and Oslo Rule

retningslinjer for reglene om likebehandling,

Book II for companies listed on the Oslo Stock

vurdere om det skal gjøres en etterfølgende

Exchange,

emisjon

av

i

henhold

nye

til

aksjer

kravene

the

Oslo

Stock

Exchange's

Selskapet

Guidelines on the rule of equal treatment,

eksisterende

consider whether to carry out a subsequent

aksjonærer i Selskapet per datoen for Emisjonen

offering of new shares in the Company (the

(som registrert i VPS per 15. januar 2021) som

"Subsequent

(i) ikke ble tildelt Tilbudsaksjer og (ii) ikke er

shareholders in the Company as of the date of the

hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor et slikt

Private Placement (as registered as such in VPS

tilbud vil være ulovlig eller (i andre jurisdiksjoner

on 15 January 2021) who (i) were not allocated

enn Norge) krever et prospekt, registrering eller

Offer Shares, and (ii) are not resident in a

lignende handling.

jurisdiction where such offering would be unlawful

("Reparasjonsemisjonen")

i

and

til

Offering")

towards

existing

or, would (in jurisdictions other than Norway)
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require a prospectus, a registration or similar
action.
Hvorvidt styret beslutter at det skal foretas en

Whether a the board of directors will resolve that

Reparasjonsemisjon vil blant annet avhenge av

a Subsequent Offering shall be carried out will

utviklingen i Selskapets aksjekurs i perioden

inter alia depend on the development of the

etter gjennomføring av Emisjonen.

Company's share price in the period following the
Private Placement.

For

at

styret

skal

Reparasjonsemisjonen

kunne

foreslår

beslutte
styret

In order to enable the board of directors resolve

at

the Subsequent Offering, the board of directors

generalforsamlingen beslutter følgende fullmakt

proposes that the general meeting resolves to

til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye

grant the following authorisation to increase the

aksjer:

share capital by issuance of new shares:

a) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14
gis

styret

fullmakt

til

å

a) In accordance with Section 10-14 of the

forhøye

Norwegian

Public

Limited

Liability

Selskapets aksjekapital med inntil NOK

Companies Act, the board of directors is

7.058.820, for det formål å gjøre en

authorised to increase the Company's

etterfølgende emisjon i etterkant av den

share capital with up to NOK 7,058,820,

rettede

for

plasseringen

som

ble

gjennomført 14. januar 2020.

the

purpose

of

executing

a

subsequent offering following the private
placement completed on 14 January
2020.

b) Fullmakten gjelder fra det tidspunktet

b) The authorisation is valid from the time of

den registreres i Foretaksregisteret og

registration with the Norwegian Register

frem til 30. april 2021.

of Business Enterprises and until 30 April
2021.

c)

Aksjeeiernes fortrinnsrett til nye aksjer
etter

allmennaksjeloven §

10-4

kan

fravikes, jf. § 10-5.

c)

The preferential rights of the existing
shareholders' to subscribe for new shares
pursuant
Norwegian

to

section
Public

10-4

Limited

of

the

Liability

Companies Act may be deviated from, in
accordance with section 10-5.
d) Fullmakten

omfatter

ikke

d) The authorisation does not comprise

kapitalforhøyelse mot innskudd i andre

share capital increase against non-cash

eiendeler

contributions, cf. section 10-2 of the

enn

penger,

jf.

allmennaksjeloven § 10-2.

Norwegian

Public

Limited

Liability

Companies Act.
e) Fullmakten
kapitalforhøyelse

omfatter
ved

allmennaksjeloven § 13-5.

fusjon

ikke
etter

e) The authorisation does not comprise
capital

increases

in

connection

with

mergers pursuant to section 13-5 of the
Norwegian

Public

Limited

Liability

Companies Act.
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f)

Styret gis samtidig fullmakt til å foreta
nødvendige

vedtektsendringer

f)

The board is at the same time given

ved

authorisation to make the necessary

utøvelse av fullmakten."

amendments to the articles of association
on execution of the authorisation."
***

Utover opplysninger som er offentliggjort i

Other

Selskapets børsmeldinger publisert etter 31.

Company's

desember 2019, samt informasjon og nyheter

published since 31. December 2019, and the

formidlet av Selskapet til markedet på vanlig

information and news communicated by the

måte gjennom Oslo Børs' informasjonssystem

Company to the market in ordinary course

(www.newsweb.no) og på Selskapets nettside

through the Oslo Stock Exchange's information

(www.norskeskog.com),

system

har

det

ikke

vært

than

information
stock

disclosed

exchange

in

the

announcements

(www.newsweb.no)

and

on

the

hendelser av vesentlig betydning for Selskapet

Company's web page (www.norskeskog.com), no

etter 31. desember 2019.

circumstances of significant importance to the
Company has occurred after 31 December 2019.
***

Innkallingen, vedlegg og andre dokumenter av

The notice, appendices and other documents

relevans

til

relevant for the matters on the agenda for the

generalforsamlingen er tilgjengelig på Selskapets

for

sakene

i

agendaen

general meeting are available on the company’s

nettside, www.norskeskog.com.

web site, www.norskeskog.com.

Innkallingen og andre relevante dokumenter kan

The notice and other relevant documents can also

også fås via ordinær post og e-post ved å

be obtained by ordinary mail and e-mail upon

henvende seg til:

request to:
Norske Skog ASA or info@norskeskog.com
Att: Investor Relations
P.O. Box 294 Skøyen
0213 Oslo, Norway

Norske

på

Norske Skog ASA has a share capital of NOK

NOK 330.000.000 fordelt på 82.500.000 aksjer,

330,000,000, divided on 82,500,000 shares,

hver med en nominell verdig på NOK 4. Hver

each with a nominal value of NOK 4. Each share

aksje har én stemme på generalforsamlingen.

carries one vote at the general meeting.

I henhold til vedtektene paragraf 7 kan retten til

Pursuant to article 7 of the articles of association,

å delta og stemme på generalforsamlingen kun

the right to attend and to vote at the general

utøves

i

meeting may only be exercised if the holding of

Selskapets aksjeeierbok i VPS innen femte

shares has been registered in the company’s

virkedag

29.

shareholder register in VPS on the fifth business

januar 2021 (registreringsdagen). Aksjonærer

day prior to the general meeting, i.e. 29 January

som ikke er registrert i VPS på registreringsdagen

2021 (the registration date). Shareholders who

vil ikke være berettiget til å stemme for sine

have

aksjer. Dersom aksjene er registrert i VPS

registration date will not be eligible to vote for

gjennom

til

their shares. If the shares are registered in VPS

allmennaksjeloven § 4-10, og reell eier ønsker å

through a nominee account, in accordance with

stemme for sine aksjer, må reell eier innen

section 4-10 of the Norwegian Public Limited

registreringsdagen registrere aksjene på nytt slik

Liability Companies Act, and the beneficial owner

15277470/1

Skog

ASA

dersom
før

en

har

en

aksjonæren

aksjekapital

er

registrert

generalforsamlingen,

nomineekonto,

i

altså

henhold

not

been

registered

in

VPS

on

the

6

at aksjene er registrert på en egen VPS-konto i

would like to vote for its shares, the beneficial

navnet til den reelle eieren.

owner must re-register the shares so that the
shares are registered on a separate VPS account
in the name of the beneficial owner by the
registration date.

Aksjonærer

som

den

Shareholders

ved

extraordinary general meeting by proxy, are

fullmakt, bes om å registrere sin deltakelse hos

requested to register its attendance to DNB Bank

DNB Bank ASA senest innen 2. februar 2021 kl

ASA no later than 2 February 2021 at 17.30 (CET)

17.30 (CET) slik at aksjene kan bli registrert for

in order for the shares to be registered for

deltakelse og avstemning. Påmelding kan skje

attendance and voting. Registration may be done

elektronisk via VPS Investortjenester, via e-post

electronically through VPS Investor Services, by

eller per vanlig post. Detaljerte instrukser er

email or by mail. Detailed instructions are set out

angitt i påmeldingsskjemaet som er vedlagt

in the attendance forms enclosed to this notice.

ekstraordinære

ønsker

å

delta

på

generalforsamlingen

who

wish

to

attend

the

denne innkallingen.
Aksjonærer som deltar på den ekstraordinære

Shareholders

generalforsamling har følgende rettigheter under

general meeting have the following rights under

de gjeldende omstendigheter:

the current circumstances:

1. Rett

til

å

stemme

ekstraordinære
A.

i

forkant

av

den

1. The

generalforsamlingen

who

right

to

attend

vote

in

the

extraordinary

advance

of

the

extraordinary general meeting

Forhåndsstemmer må være registrert

A.

Advance votes must be registered

innen fristen for påmelding den 2.

within the deadline for registration of

februar 2021, kl 17.30 (CET).

attendance on 2 February 2021 at
17.30 (CET)

B.

Forhåndsstemmer

må

sendes

inn

elektronisk via VPS Investortjenester
eller

www.norskeskog.com

referansenr.

og

B.

(bruk

pin-kode

Advance votes must be submitted
electronically through

på

VPS Investor

Services or www.norskeskog.com (use

påmeldingsskjemaet)

the reference no. and pin code provided
in the registration form)

2.

Rett til å delta på den ekstraordinære
generalforsamlingen

ved

fullmakt

til

møteleder
(i)

Aksjonærer

The

right

to

attend

the

extraordinary

general meeting by proxy to the chair of the
meeting

med

Investortjenester
fullmakten

2.

tilgang

til

kan

VPS

registrere

elektronisk

via

VPS

(i)

Shareholders

with

access

to

VPS

Investor Services may register a proxy
electronically via VPS Investor Services

Investortjenester
(ii) Shareholders without access to VPS
(ii) Aksjonærer

uten

Investortjenester
fullmakten

tilgang
kan

elektronisk

www.norskeskog.com
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til

VPS

registrere
og

via

Investor Services may register the
proxy

electronically

www.norskeskog.com

and

via
use

the

bruke

reference number and pin code as

referansenummeret og pin-koden som

stated in the attendance registration

er angitt på påmeldingsskjemaet

form
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(iii) For registrering av fullmakten via epost

eller

vanlig

det

or mail, the relevant proxy form shall

relevante fullmaktsskjemaet utfylles

be completed and submitted to DNB

og oversendes DNB Bank ASA på den

Bank ASA with the address set out in

adressen

the proxy form

som

post,

er

skal

(iii) For registration of the proxy via e-mail

angitt

i

fullmaktsskjemaet
(iv) A proxy may include voting instructions
(iv) En

fullmakt

kan

inkludere

for all or some of the matters on the

stemmeinstrukser for alle eller noen av

agenda – please use the voting form

sakene på dagsordenen – vennligst
benytt stemmeskjemaet
3.

Rett til å be om informasjon fra styrets

3.

The right to request information from the

leder, styremedlemmer og adm. direktør, i

chair of the board of directors and the CEO

henhold til allmennaksjeloven § 5-15

pursuant to section 5-15 of the Public
Limited Liability Companies Act

4.

Retten til å fremme alternative forslag i de
saker

som

skal

vedtas

ekstraordinære generalforsamling

15277470/1

på

den

4.

The right to present alternative proposals
within the matters to be resolved by the
extraordinary general meeting

Oslo, 15. januar 2021

Oslo, 15 January 2021

Styret i

The board of directors

Norske Skog ASA

Norske Skog ASA
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