
PROXY (AUTHORISATION) 

 
The undersigned shareholder cannot attend in person and is, therefore, authorising the Company’s 
CEO, Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, to attend and vote on my/our behalf at the extraordinary 
general meeting of Horisont Energi AS on Friday 1st April 2022, at 9 AM. 

 
The proxy is specific. You must specify how the proxy shall vote by indicating it in each item on the 
agenda if the proxy is to vote for or against the board's proposal by marking "X" in the blanks "FOR", 
"BLANK" or "AGAINST" in items 2 to 4 in the table below. Minor amendments to the proposed 
resolutions are considered to be covered by this proxy. 

 
If there is no "X" for one or more of the items in the table below, this will be deemed to be an 
instruction to vote “FOR” of that item. However, if any motions are received from the floor in 
addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote or abstain 
from voting at his/her discretion. In that case, the proxy holder will vote on the basis of his/her 
reasonable understanding of the motion. The same applies if there is any doubt as to how the voting 
instructions should be understood. Where no such reasonable understanding of the motion can be 
formed, the proxy holder may abstain from voting. 

 
I / we instruct the proxy to vote as follows: 

 

ITEM ON THE AGENDA FOR BLANK AGAINST 

2. Approval of notice and agenda    

3. Election of chairman of the meeting and one co-signer of the 
minutes 

   

4. Elect new members of the board of directors    

 
 
 

Number of shares I/we own: 

 
Place: 

 
Date (DD Month YYYY): 

 
Name: 

 
Address: 

 
 Signature:  

 
 

This proxy may be sent by e-mail at fab@horisontenergi.com. 
 

This proxy must be received by Horisont Energi AS no later than THursday 31st March 2022 at 11 
AM. 

mailto:fab@horisontenergi.com.
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FULLMAKT 

 
Undertegnede aksjeeier kan ikke møte selv og gir herved fullmakt til daglig leder, Bjørgulf 
Haukelidsæter Eidesen, til å møte og avgi stemme på vegne av meg / oss på ekstraordinær 
generalforsamling i Horisont Energi AS fredag den 1. april 2022 kl. 09:00. 

 
Fullmakten er bundet. Du / dere må angi hvordan fullmektigen skal stemme ved å angi for hver enkelt 
sak på dagsordenen om fullmektigen skal stemme for eller mot møteleders / styrets forslag ved å 
sette «X» i rubrikkene «FOR», «BLANK» eller «MOT» i sakene 2 til 4 i tabellen nedenfor. Mindre 
endringer i forslaget til vedtak anses omfattet av fullmakten. 

 
Dersom det mangler «X» for en eller flere av sakene i tabellen nedenfor, blir dette regnet for å være 

en instruksjon om å stemme «FOR» den aktuelle saken. Dersom forslag blir mottatt fra gulvet i tillegg 

til eller i stedet for forslagene i innkallingen, kan fullmektigen stemme eller avstå fra å stemme etter 

eget skjønn. I så fall vil fullmektigen stemme på grunnlag av hans/hennes fornuftige forståelse av 

forslaget. Det samme gjelder dersom det er tvil om hvordan stemmeinstruksen er å forstå. Der en 

ikke kan komme fram til noen fornuftig forståelse av forslaget, kan fullmektigen avstå fra å stemme. 

Jeg / vi instruerer fullmektigen om å stemme på følgende måte: 
 

  SAK PÅ AGENDAEN FOR BLANK MOT 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden    

3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen    

4. Velge nye styremedlemmer    

 
 
 

Antall aksjer jeg/vi eier: 

 
Sted: 

 
Dato (DD. måned ÅÅÅÅ): 

 
Navn: 

 
Adresse: 

 
 Signatur: 
  

 

Fullmakten kan sendes på e-post til fab@horisontenergi.com. 
 

Fullmakten må være Horisont Energi AS i hende senest torsdag 31. mars 2022 kl. 11:00. 

mailto:fab@horisontenergi.com.

