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TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA 
 

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
 

 
Ordinær generalforsamling i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA, org.nr 976 695 372 ("Selskapet") for 2017 ble 
avholdt den 9. mai 2017 kl. 17.00 i lokalene til Advokatfirmaet Schjødt AS, Ruseløkkveien 16, Oslo. 
 
Følgende saker ble behandlet:  

1 Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer 

Styrets leder, Henry H. Hamilton III, åpnet generalforsamlingen og registrerte aksjonærer som var fremmøtt 
(personlig eller ved fullmakt). 46 105 652 aksjer, tilsvarende 45,24 % av aksjekapitalen var tilstede.  

2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 

Advokat Viggo Bang-Hansen fra advokatfirmaet Schjødt ble valgt som møteleder. Ole Jakob Hundstad ble valgt til å 
medundertegne protokollen sammen med møteleder.  

3 Godkjennelse av innkallingen og agendaen  

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: "Innkallingen og agendaen godkjennes". 

4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2016 

Selskapets finansdirektør presenterte årsregnskapet for 2016. Generalforsamlingen fattet deretter følgende 
vedtak: "Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetningen for 2016". 

5 Godkjennelse av revisors honorar 

Basert på styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: "Generalforsamlingen godkjenner revisors 
honorar for 2016".       

6 Valg av styremedlemmer  

 Valgkomiteens leder redegjorde for komiteens forslag til styresammensetning. Basert på forslaget valgte 
generalforsamlingen følgende personer som styremedlemmer frem til ordinær generalforsamling for 2018: 
 

- Henry H. Hamilton III, styrets leder (gjenvalgt)   - Mark Leonard (gjenvalgt) 
- Vicki Messer (gjenvalgt)      - Tor Magne Lønnum (gjenvalgt) 
- Wenche Agerup (gjenvalgt)     - Elisabeth Grieg (gjenvalgt) 
- Torstein Sannes (gjenvalgt)     - Nils Petter Dyvik (ny)  

7 Godkjennelse av styremedlemmenes godtgjørelse 

Valgkomiteens leder redegjorde for komiteens forslag til godtgjørelse til styremedlemmene for perioden frem til 
den ordinære generalforsamlingen for 2018. Basert på styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: 
"Styrets leder skal motta totalt USD 200 000 som skal betales halvårlig frem til den ordinære generalforsamlingen i 
2018. Hvert av styremedlemmene, unntatt styreleder, skal motta NOK 295 000 som skal betales halvårlig frem til 
den ordinære generalforsamlingen i 2018. I tillegg skal hvert av styremedlemmene, unntatt styreleder, motta 1 650 
bundne aksjer i Selskapet den 10. mai 2017. Det skal ikke betales vederlag for de bundne aksjene, men 
styremedlemmene kan ikke selge noen av disse aksjene før 10. mai 2019. Lederen for revisjonskomiteen samt 
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lederen for kompensasjonskomiteen skal i tillegg motta NOK 45 000 som kompensasjon for ekstraarbeidet disse 
vervene medfører." 

8 Valg av medlemmer til valgkomiteen 

Valgkomiteens leder redegjorde for komiteens forslag til sammensetning av valgkomiteen. Basert på forslaget 
valgte generalforsamlingen å gjenvelge Tor Himberg-Larsen og Christina Stray som medlemmer av komiteen for en 
periode på to år. Etter dette består valgkomiteen av følgende medlemmer:  
 

 - Tor Himberg-Larsen, leder      - Christina Stray, medlem   
- Herman Kleeven, medlem  

9 Godkjennelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer 

Valgkomiteens leder redegjorde for komiteens forslag til godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden 
11. mai 2016 til 10. mai 2017. Basert på forslaget fattet generalforsamlingen følgende vedtak: "Godtgjørelse til 
medlemmene av valgkomiteen skal være NOK 7 500 per møte til hvert medlem som kompensasjon for tiden som er 
brukt på komitearbeidet. I tillegg skal valgkomiteens leder motta NOK 80 000 som kompensasjon for det ytterligere 
arbeid ledervervet innebærer". 

10 Redegjørelse for foretaksstyring, jf. regnskapsloven § 3-3b  

Det ble vist til Selskapets redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. 
Generalforsamlingen hadde ingen merknader til denne, og det ble ikke avgitt stemme for dette agendapunktet. 

11  Redegjørelse for fastsettelse av godtgjørelse for ledende ansatte  
 Det ble vist til styrets redegjørelse for fastsettelse av godtgjørelse for ledende ansatte i Selskapet. 

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak: "Redegjørelsen i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a tas 
til etterretning og godkjennes". 

12  Godkjennelse av langsiktig insentivprogram og vedtak om å utstede frittstående tegningsretter 

Det ble vist til styrets forslag til langsiktig insentivprogram for 2017, jf allmennaksjeloven § 5-6 (2) nr 3, jfr. § 6-16 
(a) første ledd tredje punktum nr 3. Basert på styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:  
 
(i) Generalforsamlingen godkjenner det langsiktige insentivprogrammet for 2017.  
 

(ii) Selskapet skal utstede minst 10 000 og maksimum 444 200 frittstående tegningsretter, likevel slik at 
antallet utstedte og utestående frittstående tegningsretter ikke skal overstige 10 % av det registrerte antall 
aksjer på tidspunktet for dette vedtak. 

 

(iii) Hver frittstående tegningsrett gir rett til å tegne 1 aksje pålydende NOK 0,25.  
 

(iv) De frittstående tegningsrettene kan tegnes av ansatte som er med i det langsiktige insentivprogrammet 
etter styrets beslutning. Eksisterende aksjeeiere skal ikke ha fortrinnsrett til tegning av de frittstående 
tegningsrettene etter reglene i allmennaksjeloven § 11-13, jf. §§ 10-4 og 10-5. 

 

(v) De frittstående tegningsrettene skal tegnes i et eget tegningsskjema senest innen 15. november 2017. De 
ansatte skal ikke betale for utstedte frittstående tegningsretter. 

 

(vi) Innløsningsprisen for aksjer utstedt med grunnlag i de frittstående tegningsrettene skal være pålydende, 
NOK 0,25 per aksje.  

 

(vii) Retten til å kreve aksjer utstedt med grunnlag i den frittstående tegningsretten reguleres av det 
underliggende insentivprogrammet, likevel slik at ingen frittstående tegningsrett kan innløses i aksjer 
senere enn fem år etter datoen for denne generalforsamlingen. 

 

(viii) Innehaveren av frittstående tegningsretter skal ikke ha rettigheter som aksjeeier ved beslutning om 
forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, ved ny beslutning om utstedelse av tegningsretter, ved 
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oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning, med unntak for aksjer som er utstedt og fullt innbetalt av 
innehaveren av tegningsretten. Ved endring i Selskapets aksjekapital, som aksjesplitt, spleis eller andre 
kapitalhandlinger som fremgår av det langsiktige aksjeincentivprogrammet, skal vilkårene for 
tegningsrettene (tegningskurs og antall aksjer som utstedes ved utøvelse) justeres slik det fremgår av det 
langsiktige aksjeincentivprogrammet. 

 

(ix) Aksjer utstedt på grunnlag av frittstående tegningsretter gir rett til utbytte som er vedtatt etter den dato 
da aksjen ble utstedt. 

 

(x) Som del av det langsiktige insentivprogrammet kan de frittstående tegningsrettene ikke overdras. 
Utestående frittstående tegningsretter skal tilbakeføres til Selskapet når rettigheten til å utøve retten til å 
kreve aksjer utstedt i ombytte for de frittstående tegningsrettene bortfaller i henhold til det underliggende 
insentivprogrammet. 

13 Fullmakt til kjøp av egne aksjer 

 Basert på styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: 
 

(i) Styret gis fullmakt til å kjøpe, på vegne av Selskapet, Selskapets egne aksjer inntil 10 % av den pålydende 
verdien av Selskapet aksjekapital som i henhold til den nåværende aksjekapitalen er NOK 2 554 226. 
Begrensningen skal justeres ved spleis, splitt og lignende transaksjoner.   

 

(ii) Laveste pris som skal betales per aksje skal være NOK 0,25 og den høyeste pris skal være lik prisen på 
aksjen notert på Oslo Børs på tidspunktet for ervervet pluss 5 %. Den laveste prisen er tilsvarende den 
nåværende pålydende verdien og skal justeres ved spleis, splitt og lignende transaksjoner. 

 

(iii) Kjøp og salg av Selskapets egne aksjer skal gjennomføres på en slik måte som styret anser å være i 
Selskapets beste interesse. 

 

(iv) Fullmakten kan brukes en eller flere ganger. Fullmakten skal være gyldig til den ordinære 
generalforsamlingen i 2018, men ikke lenger enn til 30. juni 2018. 

 

(v) Fullmakten skal erstatte tidligere tildelte fullmakter til å kjøpe egne aksjer. 

14       Fullmakter til å (a) utstede nye aksjer og (b) utstede konvertible lån 

 
A | Fullmakt til å utstede aksjer:  
 

Basert på styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: 
 
(i) I samsvar med allmennaksjeloven § 10-4 gis styret fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil NOK 

2 554 226 gjennom en eller flere utstedelser av aksjer eller fondsemisjoner. Tegningskurs og andre 
tegningsvilkår vil fastsettes av styret. 

 

(ii) Kapitalforhøyelsen kan betales kontant, ved motregning eller innskudd i annet enn penger. Fullmakten 
inkluderer retten til å pådra særskilte rettigheter på vegne av Selskapet jf. allmennaksjeloven § 10-2.  

 

(iii) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4, jf. 10-5, til å tegne nye aksjer kan fravikes av 
styret. 

 

(iv) Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjoner jf. allmennaksjeloven § 13-5.  
 

(v)  Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2018, men ikke senere enn 30. juni 2018. 
 

(vi) Fullmakten skal erstatte tidligere tildelte fullmakter til å utstede nye aksjer. 

 
B | Fullmakt til å utstede konvertible lån: 
 

Basert på styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: 
 

(i) I henhold til allmennaksjeloven § 11-8 gis styret fullmakt til å utstede lån for et totalt beløp på inntil NOK  














