NOTICE OF ANNUAL
GENERAL MEETING

INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

To the shareholders of Data Respons ASA

Til aksjonærene i Data Respons ASA

The shareholders of Data Respons ASA are
hereby given notice of the annual general
meeting to be held at the company’s
premises at Sandviksveien 26, Høvik, on
Friday April 12, 2019 at 1 p.m.

Aksjeeierne i Data Respons ASA innkalles
herved til ordinær generalforsamling i
selskapets lokaler i Sandviksveien 26 på
Høvik i Bærum fredag 12. april 2019 kl.
13:00.

Agenda:

Dagsorden:

2. Election of the Chairman of the meeting and a person
to co-sign the minutes with the Chairman of the meeting

2. Valg av møteleder og en person til å undertegne
protokollen sammen med møteleder

3. Approval of the notice of the meeting and the proposed
agenda

3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

4. Approval of the annual report for 2018 for Data
Respons ASA and the group, including the resolution on
the distribution of profits for 2018
The annual report for 2018 containing the financial
statements with notes, the Board of Directors’ report and
auditor’s report is available on our website:

4. Godkjennelse av årsrapport for 2018 for Data Respons
ASA og konsernet, herunder disponering av årsresultatet
for 2018
Årsrapport for 2018 inneholdende årsregnskap,
årsberetning og revisors beretning er tilgjengelig på våre
internettsider:

1. Opening of the meeting by the Chairman of the Board
and registration of the shareholders present

www.datarespons.com/investors

www.datarespons.com/investors

“The board´s proposed annual financial statements for 2018
for Data Respons ASA and the group, including the proposed
income statement and statement of financial position including
notes, and the proposed Board of Directors’ report for Data
Respons ASA and the group, and the board´s proposed
distribution of the profits for the year, is adopted. Dividend shall
be paid with NOK 1.00 per share, with last day inclusive April 12
2019. The share will be traded ex dividend on April 15, 2018.”

”Styrets forslag til årsregnskap for 2018 for Data Respons ASA
og konsernet, herunder forslag til resultatregnskap og balanse
med noter, samt forslag til årsberetning for Data Respons ASA
og konsernet, samt styrets forslag til disponering av årets
resultat, godkjennes. Det betales utbytte på NOK 1,00 per aksje
og utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 12. april 2019.
Aksjene vil bli notert eks. utbytte 15. april 2019”

5. Board of Directors’ remuneration and Nomination
Committee’s and auditors’ fees
The proposed remuneration for members of the Board of
Directors and fees for the Nomination Committee can be
found in the Nominations Committee´s report, which is
available on our website:

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret, valgkomité og
revisor
Forslag til fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av
styret og valgkomiteen fremgår av valgkomiteens innstilling,
som er tilgjengelig på våre internettsider:
www.datarespons.com/investors

The proposed auditor’s fees for 2018 are disclosed in the
financial statements. The board proposes that the auditor’s
fees are approved.

Forslag til revisors godtgjørelse for 2018 fremgår av
årsregnskapet, og styret foreslår at revisors godtgjørelse blir
godkjent.

6. Election of the members of the Board of Directors
Proposals for the election of members to the Board of
Directors can be found in the Nomination Committee´s
report, which is available on our website:
www.datarespons.com/investors

6. Valg av medlemmer til styret
Forslag til valg av medlemmer til styret fremgår av
valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på våre
internettsider:
www.datarespons.com/investors

www.datarespons.com/investors
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1. Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av
fremmøtte aksjonærer

7. Election of the members of the Nomination Committee
Proposals for the election of members to the Nomination
Committee can be found in the committee´s report,
available on our website: www.datarespons.com/investors

7. Valg av medlemmer til valgkomité
Forslag til valg av medlemmer til valgkomiteen fremgår av
valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på våre
internettsider: www.datarespons.com/investors

8. Authorisation for the Board of Directors to increase the
share capital through a share issue
At the annual general meeting in 2018, the Board of
Directors received authorisation to implement share capital
increases of up to NOK 2 400 000, corresponding to 4 800
000 shares, until the annual general meeting in 2019.

8. Fullmakt til styret om forhøyelse av aksjekapitalen ved
nytegning av aksjer
På ordinær generalforsamling i 2018 fikk styret fullmakt til å
gjennomføre aksjekapitalforhøyelser med inntil NOK 2 400
000, tilsvarende 4 800 000 aksjer, frem til ordinær
generalforsamling i 2019.

The Board of Directors are requesting renewed
authorisation to implement a share capital increase of up to
NOK 2 900 000, corresponding to 5 800 000 shares.

Styret ber generalforsamlingen om en fornyet fullmakt til å
gjennomføre aksjekapitalforhøyelse med inntil NOK 2 900
000, tilsvarende 5 800 000 aksjer.

The authorisation will be used for share capital increases for
the following purposes:
- Acquisition of new companies as part of the company’s
core business and strategy
- Share related schemes for employees
- Raising capital by issuing shares

Fullmakten skal kunne benyttes til aksjekapitalforhøyelser i
forbindelse med følgende formål:
- Oppkjøp av selskaper innenfor selskapets kjerneområde
og strategi
- Aksjebaserte ordninger til ansatte
- Kontantemisjoner

The purpose of the authorisation means that it will be
necessary for the Board of Directors to have authorisation
to depart from the shareholders’ general right of preemption.

Formålet for fullmakten innebærer at det er nødvendig at
styret har fullmakt til å fravike aksjonærenes ordinære
fortrinnsrett.

The board proposes that the annual general meeting adopt
the following resolution:
“The board shall be authorized to increase the share capital
through new subscription of shares with a total par value of up
to NOK 2 900 000, allocated to a maximum of 5 800 000
shares, each with a par value of NOK 0.50. This authority can
be exercised in one or several issues.
The board can decide to depart from the shareholders´ general
right of the pre-emption on the shares in accordance with § 104 of The Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The
board may decide that the share deposit shall take the form of
assets other than cash or rights to incur particular obligations
for the company pursuant to § 10-2 of the Norwegian Public
Limited Liability Companies Act. This authority shall apply from
April 12 2019 until the date of the 2020 annual general
meeting, however not later than April 30 2020.”
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Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende
vedtak:
”Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom
nytegning av aksjer med pålydende verdi samlet inntil NOK 2
900 000 fordelt på inntil 5 800 000 aksjer, hver pålydende NOK
0,50. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere emisjoner.
Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne
aksjer etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-4. Styret kan
beslutte at aksjeinnskudd skal være andre eiendeler enn penger
eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter lov om
allmennaksjeselskaper § 10-2. Denne fullmakt skal gjelde fra og
med 12. april 2019 og frem til dato for ordinær
generalforsamling i 2020, dog senest 30. april 2020.”

9. Authorisation for the Board of Directors to purchase
treasury shares
At the annual general meeting in 2018, the Board of
Directors received authorisation to purchase up to 300 000
treasury shares with an equivalent nominal value of NOK
150 000. The authorisation was valid until the annual
general meeting in in 2019. The Board of Directors are
requesting renewed authorisation to purchase up to
2 000 000 treasury shares with an equivalent nominal value
of NOK 1 000 000.
The purpose of the authorisation is to give the company the
facility to implement the buy-back of shares with
subsequent cancellation in order to optimize the company’s
capital structure. Furthermore, the company wishes to be
able to use such authorisation to purchase and sell treasury
shares in connection with the whole or partial settlement
for acquired companies, or in connection with share related
schemes for employees.
The board proposes that the annual general meeting adopt
the following resolution:
”The board shall be authorized to acquire treasury shares with
a par value of up to NOK 1 000 000 allocated to a maximum of
2 000 000 shares, each with a par value of NOK 0.50. The
amount that can be paid per share shall be a minimum of NOK
5.00 and a maximum of NOK 50.00. The board shall be free to
determine the manner in which shares may be acquired or sold.
This authorisation shall apply from and including April 12,
2019 until the date of the annual general meeting in 2020,
however not later than April 30 2020.”
10. The Board of Directors’ declaration on remuneration
of senior management
In accordance with the Public Limited Companies Act § 616a, the annual general meeting shall vote on the Board of
Directors’ declaration on remuneration of senior
management. The Board of Directors’ declaration shall
include guidelines and main principles for stipulation of
salaries and other remuneration for the CEO and other
senior management.
www.datarespons.com/investors
11. Share option scheme for senior management
At the annual general meeting in 2016 the general meeting
approved a 3 year share option scheme which now has
matured. The Board proposes that the general meeting
approve a new share option scheme. The purpose of the
share option program is to promote the long-term value
creation by establishing incentives for value creation for
senior management, and to facilitate mutual interests
between management and shareholders through share
ownership. The Board of Directors also place importance on
being able to offer competitive terms to attract and retain
competent and experienced employees in senior
management and key positions.
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9. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer
På ordinær generalforsamling i 2018 fikk styret fullmakt til å
erverve inntil 300 000 aksjer tilsvarende pålydende verdi på
inntil NOK 150 000. Fullmakten gjaldt fram til ordinær
generalforsamling i 2019. Styret ber om at fullmakten
fornyes slik at styret får en ny fullmakt til erverv av inntil
2 000 000 egne aksjer med tilsvarende pålydende verdi på
NOK 1 000 000.
Formålet med fullmakten er å gi selskapet anledning til å
gjennomføre tilbakekjøp av aksjer med etterfølgende
sletting, for å optimalisere selskapets kapitalstruktur.
Dessuten vil selskapet kunne benytte en slik fullmakt til å
kjøpe og selge egne aksjer i forbindelse med helt eller delvis
oppgjør for oppkjøpte selskaper, eller i forbindelse med
aksjebaserte ordninger til ansatte i selskapet.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende
vedtak:
”Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med pålydende verdi
samlet inntil NOK 1 000 000 fordelt på inntil 2 000 000 aksjer,
hver pålydende NOK 0,50. Beløpet som kan betales pr aksje skal
minimum være NOK 5,00 og maksimum NOK 50,00. Styret står
fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av
egne aksjer kan skje. Denne fullmakt skal gjelde fra og med 12.
april 2019 og frem til dato for ordinær generalforsamling i
2020 dog senest 30. april 2020.”
10.Styrets erklæring om lederlønninger
I henhold til allmennaksjelovens § 6-16a skal
generalforsamlingen holde en avstemming over styrets
erklæring om lederlønninger. Styrets erklæring om
lederlønninger skal inneholde retningslinjer og
hovedprinsipper for fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tilgjengelig
på våre internettsider:
www.datarespons.com/investors
11. Fullmakt til styret til å opprette et
aksjeopsjonsprogram for ledelsen og nøkkelpersoner i
selskapet
Ved ordinær generalforsamling i 2016 godkjente
generalforsamlingen et tre-årig aksjeopsjonsprogram som
nå er avsluttet. Styret foreslår at generalforsamlingen
godkjenner et nytt langsiktig aksjeopsjonsprogram.
Formålet med aksjeopsjonsprogrammet er å fremme
langsiktig verdiskapning ved gi ledelsen incentiver for
verdiskapning og tilrettelegge for sammenfallende
interesser mellom aksjonærer og ledelsen. Styret ser det
også som viktig at selskapet kan tilby konkurransedyktige
betingelser for å tiltrekke og beholde erfarne og høyt
kvalifiserte ledere og nøkkelpersoner i konsernet.

The share option scheme has the following terms:
•
•

•
•
•
•

•
•

•

A share option scheme within a total framework of
2.300.000 share options, which corresponds to 3,9% of
the shares currently outstanding.
The options are European Call Options which can be
exercised at the earliest after three years or in October
2022 or February 2023. Share options not exercised by
February 2023 will cease to exist.
Following the authorisation of the share option plan in
the annual general meeting April 12, 2019, the Board of
Directors will allocate the share options.
Eligibility to the share option plan is limited to the senior
management and key employees in the company.
The share option holder must be an employee of the
company to be allowed to receive and to exercise any
share options.
To be fully eligible the share option holder has to own a
number of Data Respons shares equal to a minimum of
10% of the number of allocated options during the term
of the options.
The strike price in the share option plan will be the
market price of the Data Respons share at the time of
allocation.
The strike price will be reduced by the amount paid in
dividends per share in the period between the shares’
market value at the time of allocation and exercise date.
In the event of any changes in the company’s share
capital through merger, demerger, repayment to
shareholders, etc, the number of share options and/or
the strike price will be adjusted in accordance with the
generally recognized principles for such adjustments.
The company may choose to issue new share or
purchase own shares to meet the obligation of share
options which are exercised.

The Board of Directors proposes the following resolution:
“The annual general meeting has granted a power of attorney
to the Board of the Directors to establish a new share option
scheme as proposed to the annual general meeting today and
to grant 2.300.000 share options. The authority shall apply
until the date of the 2020 Annual General Meeting, however not
later than April 30, 2020. The strike price in the share option
plan will be the market price of the Data Respons share at the
time of allocation. The strike price will be reduced by the
amount paid in dividends per share in the period between
calculation of the shares’ market value at the time of allocation
and exercise date. In the event of any changes in the company’s
share capital through merger, demerger, repayment to
shareholders, etc, the number of share options and/or the strike
price will be adjusted in accordance with the generally
recognised principles for such adjustments. The options are
European Call Options which can be exercised at the earliest
after three years, or in October 2022 or February 2023. The
share option holder must be an employee of the company to be
allowed to receive and to exercise any share options”

Aksjeopsjonsprogrammet foreslås med følgende vilkår:
•
•

•
•
•
•
•

•

Et aksjeopsjonsprogram med maksimalt antall på
2.300.000 aksjeopsjoner, tilsvarende 3,9% av dagens
antall utestående aksjer
Aksjeopsjonene er av typen European Call Options og
kan innløses tidligst etter 3 år eller senere i Oktober
2022 eller Februar 2023. Aksjeopsjoner som ikke er
innløst innen Februar 2023 opphører uten noen
kompensasjon.
Programmet er forbehold ledende ansatte og
nøkkelpersoner i selskapet, og aksjeopsjonene tildeles
av styret i selskapet
For å bli tildelt og få innløst opsjoner må
opsjonsinnehaveren være ansatt ved henholdsvis
tildelingstidspunkt og innløsningstidspunkt.
Deltakere i aksjeopsjonsprogrammet må til enhver tid
eie et antall DAT-aksjer som minst tilsvarer 10 % av
antall aksjeopsjoner, for å kunne få aksjeopsjoner.
Innløsningskursen i aksjeopsjonsprogrammet settes lik
markedspris på Data Respons aksjen på
tildelingstidspunktet.
Innløsningskursen skal ha et fradrag for det samlede
beløp som utbetales i utbytte på hver aksje mellom
startdato for fastsettelse av innløsningskursen og
innløsningsdato. Innløsningskursen justeres videre for
splitt, spleis, fondsemisjon, nedsettelse av aksjekapital,
fusjon, fisjon og lignende i henhold til anerkjente regler.
Selskapet kan velge om forpliktelsen på innløsning av
aksjeopsjonen skal innfris med nyutstedelse av aksjer
eller egne aksjer.

Forslag til vedtak:
”Generalforsamlingen vedtok fremlagte forslag til
aksjeopsjonsprogram. Styret får fullmakt til å tildele 2 300 000
aksjeopsjoner. Fullmakten gjelder fram til ordinær
generalforsamling i 2020, dog senest 30. April 2020.
Innløsningskursen for aksjeopsjonene som tildeles skal være
markedspris på DAT aksjen. Innløsningskursen skal ha et
fradrag for det samlede beløp som utbetales i utbytte på hver
aksje mellom startdato for fastsettelse av innløsningskursen og
innløsningsdato. Innløsningskursen justeres videre for splitt,
spleis, fondsemisjon, nedsettelse av aksjekapital, fusjon, fisjon og
lignende i henhold til anerkjente regler. Aksjeopsjonene kan
innløses tidligst etter 3 år eller senere i Oktober 2022 eller
Februar 2023. Aksjeopsjonsinnehaveren må være ansatt både
ved tildelingstidspunkt og ved innløsningstidspunktet.”

Høvik, March 19 2019
The Board of Directors of Data Respons ASA
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Data Respons ASA is a public limited liability company incorporated under the
laws of Norway with registered office in Bærum, Norway. The company’s shares
is listed on Oslo Stock Exchange. Data Respons ASA has 58 317 173 shares
outstanding. Every share carries one vote, there is only one class of shares and
all shares have equal rights.
A shareholder is entitled to vote for the number of shares they own and which
are registered in an account in The Norwegian Central Securities Depository
(VPS) that belongs to the shareholder at the time of the annual general meeting.
If a shareholder has acquired shares that have not been registered on the date
of the annual general meeting, the right to vote for the acquired shares may
only be exercised if the acquisition is reported to VPS and documented at the
annual general meeting.
Shareholders are entitled to have a proposal considered at the general meeting
if the proposal has been submitted in writing to the Board of Directors at least
28 days before the meeting. Shareholders are entitled to propose resolutions to
matters that are treated by the general meeting.
A shareholder may request that the Chairman of the Board and Managing
Director on the General Meeting shall make available information about
matters that could affect the approval of the financial statements and Board of
Director’s report; matters submitted to shareholders for approval, the
company’s financial position, including information on other companies in
which the company has interests and other matters which the general meeting
shall consider, unless the requested information cannot be disclosed without
causing disproportionate harm to the company.
Shareholders that wish to participate are requested to give notice of this as
soon as possible and at the latest by Wednesday April 10, 2019 at 4 p.m. by
returning the attached registration form to the company by post or e-mail.
Those who wish to participate by proxy should fill in the attached proxy form
and return this to the company within the same deadline.

Appendices:

Appendix 1: Registration form/proxy form (English)
Appendix 2: Registration form/proxy form (Norwegian)
The annual report for 2018, the Nomination Committee´s
report and the Board of Directors’ declaration on
remuneration of senior management are available on our
website: www.datarespons.com/investors
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Data Respons ASA er etablert under norsk lov med forretningsadresse i Bærum
kommune i Norge. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs og Data Respons
ASA har 58 317 173 utstedte aksjer. Hver aksje har en stemme, selskapet har
kun en aksjeklasse og alle aksjer har like rettigheter.
En aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer som vedkommende
eier, og som er registrert på en konto i verdipapirsentralen (VPS) som tilhører
aksjeeieren på tidspunktet for generalforsamlingen. Hvis en aksjeeier har
ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for
generalforsamlingen, kan retten til å stemme for de aksjene som er ervervet,
bare utøves av erververen hvis ervervet er meldt til VPS og blir godtgjort på
generalforsamlingen.
En aksjonær har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen
dersom disse er meldt skriftlig til styret minst 28 dager før generalforsamlingen
avholdes. En aksjonær har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som
generalforsamlingen skal behandle.
En aksjonær kan kreve at styreleder og daglig leder på generalforsamlingen
tilgjengeliggjør opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av
godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen; saker som er forelagt
aksjonærene til avgjørelse; selskapets økonomiske stilling, herunder om
virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som
generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves,
ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.
Aksjonærer som ønsker å delta bes melde fra om dette snarest og senest innen
onsdag 10. april 2019 kl. 16.00 ved å returnere vedlagte påmeldingsskjema til
selskapet per post eller e-post. Den som ønsker å møte ved fullmektig, bes å fylle
ut vedlagte fullmaktsskjema og returnere det til selskapet innen samme frist.

Vedlegg:

Vedlegg 1: Påmeldingsblankett/fullmakts dokument
(engelsk)
Vedlegg 2: Påmeldingsblankett/fullmakts dokument (norsk)
Årsrapport for 2018, valgkomiteens innstilling til
generalforsamling 2019 og styrets erklæring om
lederlønninger er tilgjengelig på våre internettsider:
www.datarespons.com/investors

Appendix 1 / Vedlegg 1:
REGISTRATIONFORMFORTHEANNUALGENERALMEETING IN DATARESPONSASA
Undersigned will attend the annual general meeting at Data Respons ASA on Friday April 12, 2019 at 1
p.m., at the premises of Data Respons in Sandviksveien 26, Høvik, Norway to vote on:
own shares, and

other shares by proxy.

NAME:
ADDRESS:
CITY/COUNTRY:

If you are meeting with proxies from other shareholders, please include these with the registration
form. The registration form must be received by Data Respons ASA at the latest on Wednesday April
10, 2019 at 4 p.m. Send the form to Data Respons ASA, attn.: Rune Wahl, rw@datarespons.no /
Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway.

Place/date

Shareholder’ssignature

PROXY FORM
Shareholders who are not attending the annual general meeting in Data Respons, can by proxy be
represented by others.
Undersigned shareholder hereby provides (please indicate by check mark)
Chairman of the Board Erik Langaker (or whomever he authorises)

Name of proxy holder (in capital letters)
to attend and vote for my/our shares at the annual general meeting of Data Respons ASA on April 12, 2019. If
the name of the proxy holder is not stated, the authorisation will be deemed granted to the Chairman of the
Board or whomever he authorises.
Undersigned shareholder owns

shares.

NAME:
ADRESS:
CITY/COUNTRY:

The Proxy form must be received by Data Respons ASA at the latest on Wednesday April 10, 2019 at
4 p.m. Send the form to Data Respons ASA, attn.: Rune Wahl, rw@datarespons.no / Sandviksveien
26, NO-1363 Høvik, Norway.

Place/date

#
2
3

Shareholder’s signature

Item
Election of the Chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes
with the Chairman of the meeting
Approval of the notice of the meeting and the proposed agenda
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Approval of the annual report for 2018 for Data Respons ASA and the group,
including the distribution of profits for 2018

5

Establishment of the Board of Directors’ remuneration and Nomination committee’s
fees (for/against the Nomination Committee’s proposal) and auditors’ fees

6

Election of the members of the Board of Directors (for/against the Nomination
Committee’s proposal)

7

Election of the members of the Nomination Committee (for/against the Nomination
Committee’s proposal)

8

Authorisation for the Board of Directors to increase the share capital through a share
issue

9

Authorisation for the Board of Directors to purchase treasury shares

10

The Board of Directors’ declaration on remuneration of senior management (advisory
guidelines)

10

The Board of Directors’ declaration on remuneration of senior management (binding
guidelines)

11

Share option scheme for senior management

For

Against Abstain

Appendix 2 / Vedlegg 2:
PÅMELDING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DATA RESPONS ASA
Undertegnede vil møte på ordinær generalforsamling i Data Respons ASA, fredag 12. april 2019 kl. 13:00 i
selskapets lokaler i Sandviksveien 26 på Høvik i Bærum og avgi stemme for:
egne aksjer og

andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er).

NAVN:
ADRESSE:
POSTNR./STED:

Dersom du møter med fullmakter fra andre aksjonærer, skal disse fullmaktene vedlegges påmeldingen. Påmeldingen må være Data Respons ASA i hende senest onsdag 10. april 2019 klokken 16:00.
Påmeldingen sendes til: Data Respons ASA v/Rune Wahl, rw@datarespons.no / Sandviksveien 26,
1363 Høvik.

Sted/dato

Aksjeeiers underskrift

FULLMAKTS DOKUMENT
De aksjonærer som ikke møter på ordinær generalforsamling i Data Respons ASA, kan ved skriftlig
fullmakt la seg representere av andre.
Undertegnet aksjonær gir herved (settkryss)
Styrets leder Erik Langaker (eller den hanbemyndiger), eller

Fullmektigens navn (med blokkbokstaver)
fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Data Respons ASA 12. april
2019. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.
Undertegnet aksjonær er eier av

aksjer.

NAVN:
ADRESSE:
POSTNR./STED:

Fullmakten må være Data Respons ASA i hende senest onsdag 10. april 2019 klokken 16:00. Fullmakten
sendes til: Data Respons ASA v/Rune Wahl, rw@datarespons.no / Sandviksveien 26, 1363 Høvik.

Sted/dato

#
2
3

Aksjeeiers underskrift

Sak
Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

4

Godkjennelse av årsrapport for 2018 for Data Respons ASA og konsernet,
herunder disponering av årsresultatet for 2018

5

Fastsettelse av godtgjørelse til styret, valgkomité (for / mot valgkomiteens
innstilling) og revisor

6
7
8
9
10
10
11

Valg av medlemmer til styret (for / mot valgkomiteens innstilling)
Valg av medlemmer til valgkomité (for / mot valgkomiteens innstilling)
Fullmakt til styret om forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer
Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer
Styrets erklæring om lederlønninger (rådgivende retningslinjer)
Styrets erklæring om lederlønninger (bindende retningslinjer)
Fullmakt til styret til å opprette et aksjeopsjonsprogram for ledelsen og
nøkkelpersoner i selskapet

For

Mot

Avstå

