
I tilfelle avvik mellom den norske og den engelske 
versjonen av dette dokumentet skal den norske 
versjonen gjøres gjeldende. 

In case of discrepancy between the Norwegian 
and the English version of this document, the 
Norwegian version shall prevail. 

  
INNKALLING TIL 

 
EKSTRAORDINÆR 

GENERALFORSAMLING 
 
I 
 

HORISONT ENERGI AS 
 

(org.nr. 923 377 476) 
(Selskapet) 

 

NOTICE OF AN 
 

EXTRAORDINARY  
GENERAL ASSEMBLY 

 
IN 

 
HORISONT ENERGI AS 

 
(org.no. 923 377 476) 
(the Company) 

 
  
Styret i Selskapet innkaller herved til 
ekstraordinær generalforsamling 20. januar 
2022 kl. 10:00 i Selskapets lokaler i Grenseveien 
21, Sandnes. 
  

The board of the Company hereby gives notice of 
an extraordinary general assembly 20 January 
2022 at 10:00 (CET) at the Company’s offices at 
Grenseveien 21, Sandnes. 
 

I lys av de ekstraordinære omstendigheter som 
samfunnet gjennomgår i forbindelse med covid-
19, oppfordres aksjonærene til å avgi fullmakt 
eller stemme elektronisk før møtet.  
 

In light of the extraordinary circumstances that 
society undergoes in connection with Covid-19, 
the Company`s shareholders are urged to grant 
powers of attorney or to vote electronically prior 
to the meeting. 
 

Aksjonærer som likevel ønsker å delta fysisk på 
Selskapets kontor bes vennligst om å sende mail 
om dette til uls@horisontenergi.com senest 19. 
Januar 2022 kl 15. Dette er nødvendig for å 
vareta smittesporing og å forberede 
møteromsfasilitetene i samsvar med gjeldende 
regler og anbefalinger for å begrense spredning 
av Covid-19.  

Would a shareholder nevertheless wants to join 
the Company’s offices for the physical meeting, 
please kindly send a message by e-mail 
uls@horisontenergi.com confirming your 
attendance until 19 January 2022 15:00 (CET). 
This is required for the diligent tracking of the 
Covid-19 spread and a preparation of the 
meeting room in accordance with current Covid-
19 prevention regulations.  

Aksjonærer som ønsker å avgi stemme på 
generalforsamlingen kan utøve sine 
aksjeeierrettigheter ved å gi fullmakt til daglig 
leder eller avgi forhåndsstemme gjennom VPS 
Investortjenester i henhold til instruksene angitt 
i denne innkallingen. 
 

Shareholders that want to vote at the general 
assembly must exercise their shareholder rights 
by authorizing the Company’s CEO or giving an 
advance vote through VPS Investor Services in 
accordance with the instructions set out in this 
notice. 
 

Aksjonærer som ønsker å gi fullmakt, oppfordres 
til å benytte påmeldingsskjema i Vedlegg 1 og 
sende til uls@horisontenergi.com. 
 

Shareholders who wish to attend through proxy 
are encouraged to complete the attached form 
(Appendix 1) and send to 
uls@horisontenergi.com. 
 

Påmelding, forhåndsstemmer og fullmakt må 
være mottatt innen 19. januar 2022 kl. 15:00. 
Fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen, se 
Vedlegg 1. Forhåndsstemme via VPS 
Investortjenester tilgjengelig på investor.vps.no 
må være avgitt innen samme frist.  
 

Attendance, advance voting and proxy must be 
received by 19 January 2022 at 15:00. The proxy 
form is attached to the notice, see Appendix 1. 
Advance voting via VPS Investor Services 
available on investor.vps.no must be submitted 
within the same deadline. 
 

Styret har i henhold til aksjeloven § 1-7 vedtatt at 
kommunikasjon med Selskapets aksjonærer skal 
skje elektronisk. Innkalling og fullmaktsskjema 
for generalforsamlingen vil sendes til alle 
aksjonærer med kjent e-postadresse. Den 

According to § 1-7 of the Companies Act, the 
Board of Directors has decided that 
communication with the Company's 
shareholders shall take place electronically. The 
notice and proxy form for the general assembly 
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enkelte aksjeeier har likevel krav på å få 
dokumentene kostnadsfritt tilsendt per post, 
dersom vedkommende henvender seg til 
Selskapet. Kontaktinformasjon finnes på 
Selskapets hjemmeside www.horisontenergi.no. 

will be sent to all shareholders with known e-mail 
address. However, the individual shareholder is 
entitled to have the documents sent free of charge 
by post, if he or she contacts the Company. 
Contact information can be found on the 
Company's website www.horisontenergi.no. 
 

  
Til behandling foreligger: 
 

The agenda is as follows: 
 

  
1. Åpning av ekstraordinær 
generalforsamlingen 
 

1. Opening of the extraordinary 
general assembly 
 

  
2. Godkjenning av innkalling og 
 dagsorden 

2. Approval of notice and agenda 
 

 
Styret foreslår at den ekstraordinære 
generalforsamling treffer følende vedtak: 
 
Innkallingen og dagsorden datert 13. januar 
2022, godkjennes. 
 

 
The board proposes that the general assembly 
resolves the following resolution:  
 
The notice and the agenda dated 13 January 
2022, is approved. 

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

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

 
Styret foreslår at daglig leder, Bjørgulf 
Haukelidsæter Eidesen, velges som møteleder og 
at Kåre Johannes Lie velges til å medundertegne 
protokollen. 
 

The Board proposes that the CEO, Bjørgulf 
Haukelidsæter Eidesen, is elected as chair of the 
Assembly and that Kåre Johannes Lie, is elected 
to co-sign the minutes. 
 

4. Vedtektsendring 
 

4. Amendment of the articles of 
association 

  
Selskapet har inngått en utviklingsavtale og en 
tilknyttet investeringsavtale med E.ON Energy 
Projects GmbH (E.ON), som blant annet 
innbefatter en investering fra E.ON i Selskapet på 
ca. NOK 371 millioner.  
 

The Company has entered into a development 
agreement and a related investment agreement 
with E.ON Energy Projects GmbH (E.ON), which 
inter alia involves a private placement directed at 
E.ON in the Company of approx. NOK 371 
million.  
 

E.ON har satt som betingelse for investeringen at 
det foretas visse endringer av Selskapets 
vedtekter, slik at (i) E.ON, forutsatt at det, eller et 
konsernselskap, eier aksjer som representerer 
mer enn 12% av det totale antall aksjer i 
Selskapet, har rett til å utvelge ett medlem i 
styret, (ii) angitte beslutninger i 
generalforsamlingen skal kreve tilslutning fra 
mer enn 75% av stemmene og (iii) styret skal være 
berettiget å nedtegne styreinstrukser som 
fastsetter at angitte styrebeslutninger er 
underlagt strengere flertallskrav enn det som 
følger av aksjeloven.   

E.ON has set as a condition for the investment 
that the articles of association in the Company are 
amended, so that (i) E.ON, always provided it, or 
a group company, owns shares representing more 
than 12 % of the outstanding shares, is given the 
right to appoint one member of the board of 
directors, (ii) certain resolutions by the general 
meeting shall require the affirmative vote of more 
than 75 % of the votes and (iii) the board shall be 
authorised to adopt board instructions setting 
forth that certain resolutions by the board shall 
be subject to more stringent majority 
requirements than those set forth in the Limited 
Liability Companies Act.  

Videre foreslår styret at vedtektene endres slik at 
de regulerer antallet styremedlemmer tillatt i 
Selskapets styre. 

In addition, the board is proposing to amend the 
articles of association so that they regulate the 
number of board members allowed in the board 
of the Company. 

http://www.horisontenergi.no/
http://www.horisontenergi.no/


På bakgrunn av det ovennevnte, foreslår styret at 
generalforsamlingen vedtar å endre vedtektene 
til å lyde som foreslått i Vedlegg 2 til 
innkallingen, hvor nye bestemmelser inntas i §§ 7 
til 10, og hvor tidligere § 7 flyttes til § 11.  
 

Based on the above, the board proposes that the 
general meeting resolves to amend the articles of 
association as proposed in Appendix 2 to this 
notice, introducing new regulations in §§ 7 to 10, 
making previous § 7 now § 11. 

Denne innkallingen med vedlegg, 
fullmaktsskjema, og Selskapets vedtekter er lagt 
ut på Selskapets hjemmeside, 

www.horisontenergi.no  

This notice with attachments, proxy form, and 
the Company's articles of association are posted 
on the Company's website, 
www.horisontenergi.no 

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, 
jf. aksjeloven § 4-4, jf. allmennaksjeloven § 4- 10, 
og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer 
for sine aksjer, må aksjene registreres på en VPS-
konto i den reelle eierens navn innen 5 virkedager 
før generalforsamlingen. Det er ikke adgang til å 
avgi stemme for aksjer som er registrert i VPS på 
en forvalter.  

If shares are registered in the VPS of a manager, 
cf. the Companies Act section 4-4 cf. the Public 
Limited Companies Act section 4-10, and the real 
shareholder wishes to vote for their shares, the 
shares must be registered in a VPS account in the 
real owner's name within 5 working days before 
the general meeting. There is no right to vote for 
shares registered in the VPS of a manager. 

Aksjonærene oppfordres til å velge mellom 
enten: 
 

(a) å gi sin forhåndsstemme til 
beslutningene som er foreslått ved å 
benytte sin eksisterende tilgang til VPS 
Investortjenester tilgjengelig på 
investor.vps.no, eller 
 

(b) å gi fullmakt til daglig leder for å delta i 
generalforsamlingen og stemme på 
aksjonærens vegne. 

 

Shareholders are encouraged to choose either: 
 

(a) to give their advance vote to the decision 
proposed by using its existing access to 
VPS Investor Services available on 
investor.vps.no, or  

 
 

 
(b) to authorize the the Company’s CEO to 

participate in the general meeting and 
vote on the shareholder's behalf. 
 

Aksjonærer som ønsker å avgi fullmakt kan fylle 
ut og returnere vedlagte fullmaktsskjema inntatt 
som Vedlegg 1 til denne innkallingen til 
ula@horisontenergi.no. 
 

Shareholders who wish to submit a proxy may fill 
in and return the attached proxy form included as 
Appendix 1 to this notice to 
ula@horisontenergi.no. 

Fristen for å avgi forhåndsstemme eller å gi 
fullmakt er senest kl. 15:00 den 19. januar 2022. 
Om ikke forhåndsstemme eller fullmakt er 
kommet Selskapet i hende innen utløpet av 
denne fristen anses aksjonæren for ikke å ha 
deltatt i generalforsamlingen. 
 

The deadline for voting or providing a proxy is no 
later than 15:00 (CET) on 19 January 2022. If no 
advance vote or proxy has been received by the 
Company before this deadline, the shareholder is 
deemed as not to have participated in the general 
meeting. 

På tidspunktet for denne innkallingen har 
Selskapet utstedt 15 850 255 aksjer. Hver aksje 
har én stemme. 
 

There are 15,850,255 shares in the Company, 
each share equals one vote in the general 
meeting. 

Vedlegg 1: Fullmaktsskjema 
Vedlegg 2: Utkast nye vedtekter 

Appendix 1: Proxy form 
Appendix 2: Draft articles of association 

 
13 January 2022 

 

___________________ 

Kåre Johannes Lie 
Styreleder/Chairman of the board 

(sign) 


