
 

Offisiell versjon The English language version of this document is an office 
translation of the original Norwegian text. In case of 

discrepancies, the Norwegian text shall prevail. 

PROTOKOLL 

fra ordinær generalforsamling i 
Xplora Technologies AS 

MINUTES 

of annual general meeting of 
Xplora Technologies AS 

 

Den 9. mai 2022 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær 

generalforsamling i Xplora Technologies AS. 

Generalforsamlingen ble avholdt som digitalt møte.  

On 09 May 2022 at 10:00 hours, an annual general meeting 

was held in Xplora Technologies AS. The meeting was held 

as a digital meeting.  

1 ÅPNING OG REGISTRERING AV FREMMØTTE 

AKSJONÆRER 

1 OPENING AND REGISTRATION OF ATTENDING 

SHAREHOLDERS 

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Tore 

Engebretsen.  

The meeting was opened by the chairman, Tore 

Engebretsen.  

 

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere ble ajourholdt ved 

generalforsamlingens åpning. Fortegnelsen, inkludert antall 

aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til 

protokollen. I tillegg møtte selskapets CEO og CFO. 

A record of the attending shareholders was updated at the 

general meeting's opening. The record of attending 

shareholders, including the number of shares and voted 

represented, is attached to these minutes as Appendix 1. In 

addition, the company’s CEO and CFO participated. 

2 VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å 

MEDUNDERTEGNE 

2 ELECTION OF CHAIRMAN AND ONE PERSON TO 

CO-SIGN THE MINUTES 

Johan Svedberg ble valgt som møteleder. Mikael Clement ble 

valgt til å medundertegne protokollen. 

 

Johan Svedberg was elected as chairman of the meeting. 

Mikael Clement was elected to co-sign the minutes. 

3 GODKJENNELSE AV MØTEINNKALLING OG 

DAGSORDEN 

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA 

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen 

følgende vedtak:  

 

Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 

In accordance with the board of directors' proposal, the 

general meeting adopted the following resolution:  

 

The notice and the agenda are approved. 

 

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG 

ÅRSBERETNINGEN 2021 

4 APPROVAL OF ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL 

REPORT FOR 2021 

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen 

følgende vedtak:  

 

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021 

godkjennes. Det utdeles ikke utbytte for regnskapsåret 2021. 

In accordance with the board of directors' proposal, the 

general meeting adopted the following resolution:  

 

The annual accounts, and the board of directors’ report for 

the fiscal year 2021, are approved. No dividend is to be 

distributed for the fiscal year 2021. 
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5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET 5 APPROVAL OF THE REMUNERATION TO THE 

BOARD MEMBERS  

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen 

følgende vedtak:  

 

Styrets godtgjørelse for perioden fra den ordinære 

generalforsamlingen 2021 til den ordinære 

generalforsamlingen 2022 skal være som følger:  

 

- Tore Engebretsen - NOK 150 000 per år 

- Harald Ulltveit Moe - NOK 150 000 per år 

- Bjørn Christian Eide - NOK 150 000 per år 

- Torkil Munkhaugen - NOK 150 000 per år 

- Kari Bech-Moen NOK - 150 000 per år 

- Ingrid Elvira Leisner - NOK 150 000 per år 

 

Godtgjørelsen til revisjonsutvalget fastsettes slik:  

- Medlem av revisjonsutvalget - NOK 80 000 

In accordance with the board of directors' proposal, the 

general meeting adopted the following resolution:  

 

The remuneration of the board shall be the following in the 

period from the annual general meeting in 2021 to the 

annual general meeting in 2022: 

 

- Tore Engebretsen - NOK 150 000 per year 

- Harald Ulltveit Moe - NOK 150 000 per year 

- Bjørn Christian Eide - NOK 150 000 per year 

- Torkil Munkhaugen - NOK 150 000 per year 

- Kari Bech-Moen - NOK 150 000 per year 

- Ingrid Elvira Leisner - NOK 150 000 per year 

 

Remuneration to the audit committee shall be: 

- Member of the audit committee - NOK 80 000 

6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR 6 APPROVAL OF THE REMUNERATION TO THE 

AUDITOR  

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen 

følgende vedtak:  

 

Godtgjørelse til selskapets revisor for lovpålagt revisjon på 

NOK 1 059 000 for regnskapsåret 2021 godkjennes. 

In accordance with the board of directors' proposal, the 

general meeting adopted the following resolution:  

 

Remuneration to the company's auditor of NOK 1 059 000 

for statutory audit for the fiscal year 2021 is approved. 

 

7 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER 7 BOARD AUTHORIZATION TO ACQUIRE TREASURY 

SHARES 

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen 

følgende vedtak:  

 

In accordance with the board of directors' proposal, the 

general meeting adopted the following resolution:  

 

I henhold til aksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve 

eller ta pant i selskapets egne aksjer, på følgende vilkår: 

In accordance with the Norwegian Private Limited Liability 

Companies Act section 9-4, the board is authorised to 

acquire or receive security in the company's own shares, on 

the following terms:  

 

a) Selskapet kan, i en eller flere omganger, i alt erverve 
og/eller ta pant i aksjer med samlet pålydende verdi 
inntil NOK 15 764,432. 

a) The company may, on one or more occasions, in 
total acquire and/or or receive security in shares 
with a combined par value of up to  
NOK 15 764.432. 
 

b) Fullmakten kan bare benyttes til å erverve aksjer for 

benyttelse i forbindelse med oppkjøp, fusjoner og 

andre transaksjoner, kompensasjonsprogrammer 

eller amortisering av egne aksjer. 

b) The authorisation may only be used in connection 
with acquisitions, mergers, de-mergers or other 
transactions, compensation programs or to 
amortize treasury shares. 
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c) Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling 
i 2023, eller senest til 30. juni 2023. 

c) The authorisation shall be valid until the annual 
general meeting in 2023, or to 30 June 2023 at the 
latest. 

 

d) Det høyeste beløpet som kan betales per aksje er 
NOK 100. Det laveste beløpet som kan betales per 
aksje er NOK 1. 

d) The maximum amount payable for each share is 
NOK 100. The minimum amount payable for each 
share is NOK 1. 

 

e) Styret stilles fritt med hensyn til på hvilke måter 
erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Erverv 
og avhendelse av egne aksjer kan skje på den måten 
styret finner hensiktsmessig. 

e) The board may at its own discretion decide on the 
methods of acquisition and disposal of shares. 
Acquisition and disposal of shares may be made in 
the manner found appropriate by the board. 

 

f) Fullmakter til å erverve egne aksjer som før dagens 
dato er tildelt styret oppheves 

f) Board authorisations to acquire own shares which 
have been granted to the board prior to today are 
annulled. 
 

*** *** 

Beslutningene ble truffet med nødvendig flertall, jf. 
stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. 
 
Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen 
ble deretter hevet. 

The resolutions were passed with the required majority, cf. 
the voting result set out in Appendix 2 to the minutes. 
 
No further issues were on the agenda and the general 
meeting was adjourned. 

 

 

 

Oslo, 9. mai 2022 

 

 

   

Johan Svedberg   Mikael Clement 

Møteleder / Chairman of the Meeting   Medundertegner / Co-Signer  
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VEDLEGG APPENDICES 

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere, inkludert 

antall aksjer og stemmer representert 

2. Stemmeresultat 

1. Record of attending shareholders, including the 

number of shares and votes represented 

2. Voting results 

 

  

DocuSign Envelope ID: 49C5B143-C23C-4B01-AF80-BAE35FCD6BB9



Vedlegg/Appendix 1 
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Vedlegg/Appendix 2 
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