IN CASE OF DISCREPANCY BETWEEN THE NORWEGIAN LANGUAGE ORIGINAL TEXT AND THE ENGLISH LANGUAGE TRANSLATION, THE
NORWEGIAN TEXT SHALL PREVAIL

NOTICE OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING

INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR 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 an extraordinary
general meeting to be held at the
company’s premises at Sandviksveien 26,
Høvik in Bærum, on 5 June, 2019 at 14:00.

Aksjeeierne i Data Respons ASA innkalles
herved til ekstraordinær generalforsamling
i selskapets lokaler i Sandviksveien 26 på
Høvik i Bærum 5. juni 2019 kl. 14:00.

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. The Board's proposal for a private placement
On 13 May 2019, the Company announced that it had
raised NOK 324 million in a private placement through
issuance of 12,000,000 new shares, each with a par value of
NOK 0.50, and at a subscription price of NOK 27 per share
(the "Private Placement").

4. Styrets forslag om rettet emisjon
Selskapet offentliggjorde den 13. mai 2019 at det hadde
hentet NOK 324 millioner i en rettet emisjon ved utstedelse
av 12 000 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,50, og til
en tegningskurs på NOK 27 per aksje (den "Rettede
Emisjonen").

The Private Placement is divided into two tranches, where
2,000,000 shares was issued in the first tranche ("Tranche
1"). To issue the remaining 10,000,000 new shares
("Tranche 2"), the Board propose that the general meeting
resolves a share capital increase of NOK 5,000,000.

Den Rettede Emisjonen er delt i to transjer, hvorav 2 000
000 aksjer ble utstedt i den første transjen ("Transje 1"). For
å utstede de resterende 10 000 000 nye aksjer ("Transje 2"),
foreslår styret at generalforsamlingen fatter vedtak om en
kapitalforhøyelse på NOK 5 000 000.

The Private Placement was offered to Norwegian and
international investors, including both existing shareholders
and new investors.

Den Rettede Emisjonen ble tilbudt til norske og
internasjonale investorer, herunder både eksisterende
aksjonærer og nye investorer.

The proceeds raised in the Private Placement will be used
to fund contemplated M&A activity. As announced in the
Company's Q1 financial results, the Company sees
opportunities in all of its key markets and the market
outlook remains attractive. Data Respons seeks to continue
its growth through a combination of organic development
and selective bolt-on acquisitions in the Nordics and
Germany and has identified several M&A targets which may
materialise in transactions during 2019.

Tegningsbeløpet som hentes i den Rettede Emisjonen vil
brukes til å finansiere planlagte oppkjøp. Som beskrevet i
Selskapets Q1-rapport, ser Selskapet vekstmuligheter i alle
sine nøkkelmarkeder og markedsutsiktene er positive. Data
Respons ønsker å fortsette vekst gjennom en kombinasjon
av organisk utvikling og selektive oppkjøp i Norden og
Tyskland. Styret har identifisert flere oppkjøpsmuligheter
som kan materialisere seg i løpet av 2019.

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

The Company has already received binding applications for
all shares to be issued in Tranche 2. Applicants who are or
become shareholders in the Private Placement undertake
by their application to vote in favour, or give a voting proxy
to be used in favour, of the approval of issuance of Offer
Shares in Tranche 2 of the Private Placement.
The new shares in Tranche 2 will be listed on Oslo Børs
following approval and publication of a prospectus (the
"Prospectus"), expected to be published late June 2019.
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1. Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av
fremmøtte aksjonærer

Selskapet har allerede innhentet bindende tegninger for
samtlige aksjer som skal utstedes i Transje 2. Investorer
som har deltatt i den Rettede Emisjonen har forpliktet seg
til å stemme for, eller gi en fullmakt til å stemme for,
gjennomføring av Transje 2 av den Rettede Emisjonen.
De nye aksjene i Transje 2 vil tas opp til notering på Oslo
Børs etter godkjennelse og offentliggjøring av et prospekt
("Prospektet"), som er ventet offentliggjort sent i juni 2019.

Equal treatment of shareholders

Likebehandling av aksjonærer

The Board wish to deviate from the rule on equal treatment
in the Norwegian Securities Trading Act section 5-14 and
the rule on the pre-emptive right of shareholders in the
Norwegian Public Limited Companies Act section 10-4 in the
Private Placement, as the offer to subscribe for new shares
is not directed towards all existing shareholders.

Styret ønsker å fravike regelen om likebehandling i
verdipapirhandelloven § 5-14 og regelen om eksisterende
aksjeeiernes fortrinnsrett i allmennaksjeloven § 10-4 i den
Rettede Emisjonen ved at tegningstilbudet ikke rettes mot
samtlige eksisterende aksjonærer.

The Board considers such deviations in the Private
Placement to be justifiable and in the common interest of
the Company and its shareholders.
To limit the dilutive effect of the Private Placement, the
Board will propose that a repair issue is initiated towards
existing shareholders with proceeds of up to NOK 48.6
million or 1,800,000 shares (the "Repair Issue"). For further
information about the Repair Issue, see item 5 below
It is further expected that the Private Placement will
strengthen the Company's shareholder base, and provide
the Company with access to several new institutional and
professional investors.
On this background, the Board considers that the deviation
of these rules is justifiable and in the best interest of the
Company and its shareholders.
Proposal for resolution:
(i) The share capital of the Company is increased with NOK
5,000,000 through issuance of 10,000,000 new shares, each
with a par value of NOK 0.50.
(ii) The new shares are subscribed at a subscription price of NOK
27 per new share, corresponding to a premium of NOK 26.50
per share. The total subscription amount is NOK 270,000,000.
(iii) The new shares shall be subscribed by ABG Sundal Collier
ASA and Sparebank 1 Markets on behalf of and pursuant to
authorizations from the investors and with the amounts evident
from Appendix 1. The existing shareholders' preferential right
pursuant to the Private Limited Liability Companies Act section
10-4 is set aside.
(iv) The subscription of the new shares shall take place on a
separate subscription document within 6 June 2019.
(v) The subscription amount shall be paid within 6 June 2019 to
the Company's share issue account, in accordance with
instructions from the Company.
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Styret anser at slike fravikelser i den Rettede Emisjonen er
rettmessige og i Selskapets og aksjonærenes beste
interesser.
For å begrense utvanningseffekten av den Rettede
Emisjonen, foreslår styret at det gjennomføres en
reparasjonsemisjon mot eksisterende aksjonærer med
tegningsbeløp på inntil NOK 48,6 millioner eller 1 800 000
aksjer ("Reparasjonsemisjonen"). For nærmere informasjon
om Reparasjonsemisjonen, se sak 5 nedenfor.
Videre er det forventet at Den Rettede Emisjonen vil styrke
Selskapets aksjonærbase, og gi Selskapet tilgang på flere
nye institusjonelle og profesjonelle investorer.
På denne bakgrunn mener styret at fravikelsen av disse
regler er saklig og i Selskapets og aksjeeiernes felles
interesse.
Forslag til vedtak:
(i) Aksjekapitalen i Selskapet økes med NOK 5.000.000 ved
utstedelse av inntil 10.000.000 nye aksjer, hver pålydende NOK
0,50.
(ii) Aksjene tegnes til kurs NOK 27 per aksje, hvilket gir en
overkurs på NOK 26,50 per aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK
270 000 000.
(iii) Aksjene tegnes av ABG Sundal Collier ASA og Sparebank 1
Markets på vegne av og i henhold til fullmakter fra de investorer
og med de beløp som fremgår av Vedlegg 1 til protokollen.
Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4
fravikes således.
(iv) Tegning av de nye aksjene skal skje på særskilt
tegningsdokument innen 6. juni 2019.
(v) Aksjeinnskuddet skal betales senest 6. juni 2019 til Selskapets
emisjonskonto i henhold til nærmere instruksjon fra Selskapet.

(vi) The new shares shall rank pari passu with the existing shares
and carry full shareholder rights in the Company, including the
right to dividends, from the time of registration of the share
capital increase with the Norwegian Register of Business
Enterprises. The new shares will, however, be registered in the
VPS on a separate ISIN until the Company publishes an
approved prospectus for listing of the new shares on Oslo Børs.
Upon publishing of the prospectus, the new shares will without
undue delay be registered on the same ISIN as the other listed
shares in the Company and thus be tradable on Oslo Børs.

(vi) De nye aksjene vil være likestilte i ethvert henseende med de
eksisterende aksjene og gi fulle aksjeeierrettigheter i Selskapet,
inkludert rett til utbytte, fra datoen for registrering av
kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. De nye aksjene vil
imidlertid registreres i VPS på en separat ISIN i påvente av at
Selskapet offentligjør et godkjent prospekt for opptak av de nye
aksjene på Oslo Børs. Når prospektet er offentliggjort, vil de nye
aksjene innen rimelig tid bli registrert på samme ISIN som
Selskapets allerede noterte aksjer og således gjøres omsettelig
på Oslo Børs.

(vii) Section 4 of the Company's articles of association shall be
amended accordingly.

(vii) Vedtektenes § 4 endres i samsvar med ovenstående.

(viii) The estimated expenses related to the share capital
increase are NOK 10,600,000.
5. The Board's proposal for a repair issue
To limit the dilutive effect of the Private Placement, the
Board propose, as mentioned above, that a Repair Issue is
initiated towards existing shareholders with proceeds of up
to NOK 48.6 millions, at a subscription price of NOK 27
share, implying that up to 1,800,000 new shares may be
issued in the Repair Issue. The subscription price is the
same as for the Private Placement.
The Repair Issue is proposed to be completed as a private
placement towards Company’s shareholders as of 13 May
2019, as registered in the VPS on 15 May 2019, except (i)
shareholders who participated in the Private Placement, (ii)
shareholders who are resident in a jurisdiction where such
offering would be unlawful or would require any filing,
registration or similar action (other than a prospectus in
Norway) (the "Eligible Shareholders"). The pre-emptive
rights of the shareholders in accordance with section 10-4
in the Norwegian Public Limited Liability Companies Act are
therefore set aside pursuant to section 10-5.
To secure the completion of the Repair Issue in accordance
with market practice, the Board propose that the Eligible
Shareholders shall receive non-transferable rights for the
shares registered as held by such Eligible Shareholder in
the Company’s shareholders register in the VPS as per 15
May 2019. Each right gives the right to subscribe for and be
allocated one (1) new share. Information on the number of
rights that shall be issued to the Eligible Shareholders will
be given at a later time.
Completion of the Repair Issue will require that the
Prospectus has been approved and published. Further
information about the Repair Issue and its terms and
conditions, will be available in the Prospectus.
Information on where the Prospectus will be available will
be given under the Company's ticker at www.newsweb.no.
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(viii) De anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK
10.600.000.
5. Styrets forslag om reparasjonsemisjon
For å begrense utvanningseffekten av den Rettede
Emisjonen, foreslår styret, som nevnt over, at det
gjennomføres en Reparasjonsemisjon mot eksisterende
aksjonærer med tegningsbeløp på inntil NOK 48,6 millioner,
til en tegningskurs på NOK 27 pr aksje, hvilket innebærer at
inntil 1 800 000 nye aksjer kan utstedes i
Reparasjonsemisjon. Tegningskursen er den samme som
for den Rettede Emisjonen.
Det er foreslått at Reparasjonsemisjonen skal gjennomføres
som en rettet emisjon mot Selskapets aksjonærer per 13.
mai 2019, slik registrert i VPS den 15. mai 2019, minus (i) de
aksjonærene som deltok i den Rettede Emisjonen, (ii)
aksjonærer som er bosatt i en annen jurisdiksjon hvor slik
utstedelse vil være ulovlig eller kreve innsendelse,
registering og liknede handlinger (andre enn innsendelse av
prospekt i Norge) (de "Kvalifiserte Aksjonærene").
Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4
vil således fravikes i medhold av allmennaksjeloven § 10-5.
For å sikre praktisk gjennomføring av Reparasjonsemisjonen
i tråd med markedspraksis, foreslås det videre at Kvalifiserte
Aksjonærer skal motta ikke-omsettelige tegningsretter for
aksjene den enkelte Kvalifiserte Aksjonæren eier i Selskapet,
slik det fremgår av Selskapets aksjeeierbok i VPS per 15. mai
2019. Hver tegningsrett vil tilsvare en (1) ny aksje. Antall
tegningsretter som skal utstedes til de Kvalifiserte
Aksjonærene vil opplyses om på et senere tidspunkt.
Gjennomføring av Reparasjonsemisjonen vil kreve at
Prospektet er godkjent og offentliggjort. Ytterligere
informasjon om Reparasjonsemisjon og dens vilkår, vil være
tilgjengelig i Prospektet.
Informasjon om hvor Prospektet vil være tilgjengelig vil gis
under Selskapets ticker på www.newsweb.no.

Proposal for resolution:

Forslag til vedtak:

(i) The share capital is increased with minimum NOK 0.5 and
maximum NOK 900,000 through issue of minimum 1 new
share and maximum 1,800,000 new shares, each with a par
value of NOK 0.5;

(i) Aksjekapitalen økes med minimum NOK 0,5 og maksimum
NOK 900 000 ved utstedelse av minimum 1 ny aksje og
maksimum 1 8000 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,5;

(ii) The Company’s shareholders as of 13 May 2019, as
registered in the VPS on 15 May 2019 (the Record Date), except
(i) shareholders who participated in the Private Placement, (ii)
shareholders who are resident in a jurisdiction where such
offering would be unlawful or would require any filing,
registration or similar action (other than a prospectus in
Norway) (the Eligible Shareholders), shall receive nontransferable rights to subscribe for, and be allocated, the new
shares in the Repair Issue. The pre-emptive rights of the
shareholders in accordance with section are therefore set aside;
(iii) Each Eligible Shareholder shall receive a number of nontransferable rights based on the number of shares registered as
held by such Eligible Shareholder in the Company’s
shareholders register in the VPS as per the Record Date. Each
right gives the right to subscribe for and be allocated 1 new
share;
(iv) Subscription rights will not be awarded based on the shares
subscribed for in the Private Placement resolved by the general
meeting on the same date as this Repair Issue. Oversubscription shall be permitted. Subscription without
subscription rights is not permitted;
(v) Allocation of new shares shall be made by the board of
directors. The following allocation criteria shall apply:
(a) Allocation will be made to subscribers on the basis of
granted and acquired subscription rights which have been
validly exercised during the subscription period. Each
subscription right will give the right to subscribe for and be
allocated 1 new share,
(b) If not all subscription rights are validly exercised in the
subscription period, subscribers having exercised their
subscription rights and who have over-subscribed will have the
right to be allocated remaining new shares on a pro rata basis
based on the number of subscription rights exercised by the
subscriber. If a pro rata allocation is not possible, the Company
will determine the allocation by lot drawing.
(vi) The subscription price shall be NOK 27 per share. The
subscription amount for the new shares shall be settled by cash
payment to bank account 8397.10.95698 in Handelsbanken;
(vii) The offer to subscribe for shares in the Repair Issue will be
made through a prospectus approved by the Financial
Supervisory Authority in accordance with Chapter 7 of the
Securities Trading Act (the Offering Prospectus). Unless the
board determines otherwise, the Offering Prospectus shall not
be registered with or approved by any prospectus authority
outside Norway. The new shares cannot be subscribed for by
shareholders in jurisdictions in which the offer cannot legally be
made on the basis of the Offering Prospectus;

4

(ii) Selskapets aksjonærer per 13. mai 2019, som registrert i VPS
den 15. mai 2019 (Registreringsdato), minus (i) de aksjonærene
som deltok i den Rettede Emisjonen, (ii) aksjonærer som er
bosatt i en annen jurisdiksjon hvor slik utstedelse vil være ulovlig
eller kreve innsendelse, registering og liknede handlinger (andre
enn innsendelse av prospekt i Norge) (de Kvalifiserte
Aksjonærene) skal motta ikke-omsettelige tegningsretter til å
tegne og bli tildelt nye aksjer i Reparasjonsemisjonen.
Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven fravikes
således;
(iii) Samtlige Kvalifiserte Aksjonærer skal motta et antall ikkeomsettelige tegningsretter basert på det antall aksjer den
Kvalifiserte Aksjonæren eier i Selskapet, slik det fremgår av
Selskapets aksjeeierbok i VPS på Registreringsdatoen. Hver
tegningsrett gir rett til å tegne 1 ny aksje;
(iv) Tegningsretter vil ikke bli tildelt basert på aksjer som tegnes i
den Rettede Emisjonen som vedtas samme dag som
Reparasjonsemisjonen. Overtegning godtas. Tegning uten
tegningsretter godtas ikke;
(v) Styret skal tildele de nye aksjene. Følgende kriterier skal gjelde
for tildelingen:
(a) Tegnerne vil tildeles aksjer på bakgrunn av tildelte
tegningsretter som er gyldig utøvet i tegningsperioden. Hver
tegningsrett vil gi rett til å tegne 1 ny aksje;
(b) Hvis ikke alle tegningsrettene er gyldig utøvet i
tegningsperioden vil tegnere som har utøvet sine tegningsretter
samt overtegnet gis rett til å tildeles de gjenværende nye aksjene
på pro-rata basis, basert på antallet utøvede tegningsretter av
tegneren. I tilfelle pro-rata tildeling ikke lar seg gjennomføre, vil
Selskapet avgjøre tildelingen ved loddtrekning.
(vi) Tegningskursen skal være NOK 27 per aksje. Oppgjør for de
nye aksjene skal gjøres opp ved kontant betaling til bankkonto
8397.10.95698 i Handelsbanken;
(vii) Tilbudet om å tegne aksjer i Reparasjonsemisjonen blir
fremsatt gjennom prospekt godkjent av Finanstilsynet i henhold
til kap. 7 i Verdipapirhandelloven (Tilbudsprospektet). Med
mindre Styret bestemmer noe annet, så skal Tilbudsprospektet
ikke bli registrert eller godkjent av noen prospektmyndighet
utenfor Norge. Nye aksjer kan ikke tegnes på bakgrunn av
Tilbudsprospektet av aksjonærer i jurisdiksjoner hvor et slikt
tilbud ikke lovlig kan fremsettes;

(viii) The subscription period shall commence within 2 days after
the Company has published the Offering Prospectus and expire
14 days thereafter in accordance with the terms of the Offering
Prospectus. Subscription shall be made by signing and
submitting the subscription form to be attached to the Offering
Prospectus;
(ix) The due date for payment of the new shares is within 3
business days after the expiry of the offer period;
(x) The new shares shall rank pari passu with the existing shares
and carry full shareholder rights in the Company, including the
right to dividends, from the date of registration of the share
capital in the Norwegian Register of Business Enterprises;
(xi) Section 4 of the Company's articles of association is
amended accordingly;
(xii) The estimated expenses related to the share capital increase
are NOK up to NOK 2 million; and
(xiii) Completion of this share capital increase shall be
conditional upon the general meeting passing the resolution in
the general meeting items 4.
***
Copies of the last annual financial statement, annual report and
auditor's report are available at the Company's business offices at
Sandviksveien 26, 1363 Høvik, Norway, and on the Company's
internet pages, www.datarespons.com. Except for the launch of
the Private Placement, no events of significant importance for the
Company have occurred since the last balance sheet date.
***
No other matters are on the agenda.

(viii) Tegningsperioden skal starte innen 2 dager etter at
selskapet har offentligjort Tilbudsprospektet og avsluttes 14
dager senere etter nærmere regler i Tilbudsprospektet. Tegning
skal skje ved signering og innsendelse av tegningsblanketten
som vil være vedlagt Tilbudsprospektet;
(ix) Oppgjør for de nye aksjene skal senest skje 3 virkedager etter
utløp av tilbudsperioden;
(x) De nye aksjene vil være likestilte i ethvert henseende med de
eksisterende aksjene og gi fulle aksjeeierrettigheter i Selskapet,
inkludert rett til utbytte, fra datoen for registrering av
kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret;
(xi) Vedtektenes § 4 endres i samsvar med ovenstående;
(xii) De anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen utgjør inntil NOK
2 millioner og
(xiii) Gjennomføringen av kapitalforhøyelsen forutsetter at
general forsamlingen fatter vedtak i henhold til sak 4 overfor.
***
Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og
revisjonsberetning er tilgjengelig på Selskapets forretningskontor i
Sandviksveien 26, 1363 Høvik og på Selskapets hjemmesider,
www.datarespons.com. Bortsett fra lanseringen av den Rettede
Emisjonen, har det ikke inntruffet hendelser av betydning for
Selskapet etter siste balansedato.
***
Ingen andre saker foreligger til behandling.
Vedlegg:
Vedlegg 1: Påmeldingsblankett/fullmakts dokument (engelsk)
Vedlegg 2: Påmeldingsblankett/fullmakts dokument (norsk)

Appendices
Appendix 1: Registration form/proxy form (English)
Appendix 2: Registration form/proxy form (Norwegian)

Høvik, May 14 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
60,380,669 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 Tuesday June 4, 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.
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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 60 380 669 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 tirsdag 4. juni 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.
jurisdiksjoner hvor et slikt tilbud ikke lovlig kan fremsettes;

Appendix 1 / Vedlegg 1:
REGISTRATION FORM FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN DATA RESPONS ASA
The Undersigned will attend the extraordinary general meeting in Data Respons ASA on Wednesday 5 June, 2019 at
2.00 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 Tuesday 4 June,
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)
a proxy to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Data Respons ASA on
June 5, 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 Tuesday 4 June, 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
4
5

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
The Board's proposal for a private placement
The Board's proposal for a repair issue

For

Against Abstain

Appendix 2 / Vedlegg 2:
PÅMELDING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DATA RESPONS ASA
Undertegnede vil møte på ekstraordinær generalforsamling i Data Respons ASA, onsdag 5. juni 2019 kl. 14.00 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 tirsdag 4. juni 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.
Undertegnede 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 ekstraordinær generalforsamling i Data Respons ASA
5. juni 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 tirsdag 4. juni 2019 klokken 16:00. Fullmakten
sendes til: Data Respons ASA v/Rune Wahl, rw@datarespons.no / Sandviksveien 26, 1363 Høvik

Sted/dato

#
2
3
4
5

Aksjeeiers underskrift

Sak
Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
Styrets forslag om rettet emisjon
Styrets forslag om reparasjonsemisjon

For

Mot

Avstå

