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VEDLEGG 1: STYRETS FORSLAG

APPENDIX 1: PROPOSED RESOLUTIONS

Bakgrunn:

Background:

Det vises til rettet emisjon i Selskapet som ble
gjennomført 2. februar 2017 ("Emisjonen").

Reference is made to the private placement in the
Company which was completed on 2 February
2017 (the "Private Placement").

Videre vises det til det planlagte oppkjøpet av
samtlige aksjer i Dwellop AS ("Dwellop")
("Transaksjonen") som ble offentliggjort i
børsmelding av 20. mars 2017.

Further reference is made to the contemplated
acquisition of all the shares in Dwellop AS
("Dwellop") (the "Transaction"), which was
announced in a stock exchange notice of 20
March 2017.

Aksjonærer som representerer omtrent 28 % av
aksjene i Selskapet har anmodet selskapets styre
("Styret") om å innkalle til ekstraordinær
generalforsamling ("EGF") for å behandle
enkelte forslag til beslutninger som følge av
Emisjonen og Transaksjonen. Forslagene
innebærer endring av Selskapets vedtekter, valg
av nytt styre som reflekterer den nye
aksjonærstrukturen og forslag til fullmakt til
Styret til å gjøre ytterligere kapitalforhøyelser i
forbindelse med Transaksjonen og ytterligere
oppkjøp.

Shareholders representing 28 % of the shares of
the Company have requested the Board of
Directors of the Company (the "Board") to call
for an Extraordinary General Meeting ("EGM")
to deal with certain proposals for resolutions as a
result of the Private Placement and the
Transaction. The proposals imply changes to the
articles of association of the Company, election
of a new Board which reflects the new
shareholder structure, and proposal for power of
attorney to the Board to carry out additional share
issues in connection with the Transaction and
further acquisitions.

Om Dwellop:

About Dwellop:

Dwellop er en uavhengig tilbyder av
håndteringsutstyr for brønnintervensjon og
plugging & abandonment (P&A) virksomhet. En
vesentlig del av virksomheten består av utvikling
og produksjon av håndteringsutstyr for wireline,
coil tubing og annen rørhåndtering for
brønnintervensjonsmarkedet. Dwellop har en
bred portefølje av produkter for sikre og effektive
brønnintervensjonsoperasjoner.

Dwellop is an independent systems and
technology provider delivering topside handling
equipment for well intervention and plugging &
abandonment (P&A) operations. A large part of
the business is focused on the design and
manufacturing of mechanical and structural
wireline, coil tubing and pipe handling
equipment for the well intervention market.
Dwellop has a broad product portfolio for safe
and cost efficient well intervention operations.

Status for Badgerteknologien:
Selskapet er i ferd med å gjennomføre en
strategisk og teknisk gjennomgang av
Badgerteknologien og Selskapets immaterielle
rettigheter. Formålet med gjennomgangen er å
sikre at Selskapet fatter riktig beslutninger som
for å maksimere verdiene av teknologien og de
immaterielle rettighetene. Selskapets har

Status for the Badger tool:
The Company is in the process of completing a
strategic and technical review of the Badger tool
and the Company's intellectual property. The
purpose of the assessment is to ensure that the
Company makes the correct decisions with
respect to maximizing the value of the tool and
the intellectual property. The Company has
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engasjert Rystad Energy AS til å bistå i
prosessen. Som kommunisert tidligere vil
Selskapet vurdere måter å sikre alternativ
finansiering for å utvikle teknologien og de
tilknyttede immaterielle rettighetene.. Selskapets
hensikt er å legge teknologien og de tilknyttede
immaterielle rettighetene i et heleid datterselskap
som et ledd i en kommende reorganiseringen av
Selskapet.

engaged Rystad Energy AS to assist in this
process. As previously communicated, the
Company will also explore ways to obtain
alternative funding for development of the tool
and related intellectual property. It is the
intention to transfer the Badger tool and
intellectual property to a wholly owned
subsidiary of the Company as part of an
upcoming corporate reorganisation.

I lys av mulighetene for videre utvikling av
Selskapet og resultatene av gjennomgangen av
Badgerteknologien er Selskapet av den
oppfatning at de endringene som foreslås for
EGF vil sørge for at Selskapet er i stand til å
vokse og utnytte et bredere spekter av muligheter
i fremtiden.

Based on the opportunities offered by the
Transaction and the results of the review process
related to the Badger tool, the Company believes
the changes proposed to the EGM will enable the
Company to grow and exploit a broader scope of
opportunities in the future.

SAK 4: VEDTEKTSENDRINGER

ITEM 4: AMENDMENTS OF THE
ARTICLES OF ASSOCIATION

Aksjonærene har anmodet om endringer av navn,
forretningskommune, Selskapets formål og antall
styremedlemmer. Dette vil kreve endringer av
Selskapets vedtekter.

The shareholders have requested amendments of
the corporate name, location, purpose of the
Company and number of directors. This will
require amendments of the Company's articles of
association.

Følgende forslag er mottatt:

The following proposals have been received:

Punkt 1 endres til: Selskapets navn er Hunter Item 1 is amended to read. The name of the
Group ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. company is Hunter Group ASA. The company is
a public limited company.
Punkt
2
endres
til:
Selskapets Item 2 is amended to read: The company’s
forretningskommune skal være i Oslo.
registered office is in Oslo.
Punkt 3 endres til: Selskapets virksomhet er å
tilby produkter og tjenester til energi-, offshore
og oljeserviceindustrien, samt investeringer i og
erverv av selskaper, verdipapirer, andre
eiendeler og deltakelse i annen virksomhet i
forbindelse med dette.

Item 3 is amended to read: The objectives of the
company is to provide services and products to
the offshore energy, services and oil-supply
industry, as well as investments and acquisitions
of companies, securities, other assets as well as
participation in other business and activities
related thereto.

Punkt 5 første setning endres til: Selskapets styre Item 5 first para is amended to read: The board
skal bestå av tre til åtte medlemmer valgt av of directors of the company shall consist of three
generalforsamlingen.
to eight members elected by the General Meeting.
Eventuelle

ytterligere

forslag

til Any further proposals for amendments to the
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vedtektsendringer vil bli publisert av Styret Articles of Association will be published if
dersom det mottas.
received by the Board.

SAK 5: STYREVALG

ITEM 5: ELECTION TO THE BOARD

Aksjonærene har bedt om at valg av nye
medlemmer til Styret settes på agendaen for
EGF. Valgkomiteen foreslår at styret består av
følgende medlemmer:

The shareholders have requested that election of
new members to the Board is on the agenda for
the EGM. The Nomination committee proposes
that the board consists of the following members:

Styreleder: John Vemmestad
Styremedlem: Ingrid Elvira Leisner
Styremedlem: Ketil Grim Skorstad

Chairman: John Vemmestad
Member: Ingrid Elvira Leisner
Member: Ketil Grim Skorstad

SAK 6: FORSLAG OM FULLMAKT TIL
STYRET TIL FORHØYELSE AV
AKSJEKAPITALEN VEDERLAGSAKSJER

ITEM 6: PROPOSAL TO AUTHORIZE THE
BOARD OF DIRECTORS TO
CARRY OUT A CAPITAL
INCREASE BY SHARE ISSUE –
CONSIDERATION SHARES

Deler av kjøpesummen i Transaksjonen skal
gjøres opp med utstedelse av vederlagsaksjer.
Selskapet skal utstede 200.000.000 aksjer i
Selskapet til en fast tegningspris på NOK 0,65
per aksje ("Vederlagsaksjene"). Styret foreslår
at EGF gir Styret fullmakt til å utstede
Vederlagsaksjene
ved
gjennomføring
av
Transaksjonen.

Parts of the purchase price in the Transaction,
shall be settled by issuance of consideration
shares. The Company shall issue 200,000,000
shares to a fixed subscription proce of NOK 0.65
per share (the "Consideration Shares"). The
Board proposes that the EGM authorises the
Board to issue the Consideration Shares in
connection with completion of the Transaction.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slik The Board proposes that the general meeting
beslutning:
passes the following resolution:
1. Styret gis fullmakt til å forhøye 1. The Board of Directors is authorised to
aksjekapitalen med inntil NOK 25,000,000
increase the share capital of the Company
ved utstedelse av inntil 200,000,000 aksjer
with up to NOK 25,000,000 by issuance of
hver pålydende NOK 0.125.
200,000,000 new shares, each with a
nominal value of NOK 0.125 per share.
2. Tegningskurs skal være NOK 0.65 pr. aksje, 2. The subscription price shall be NOK 0.65 per
share, with a total subscription amount of up
med et totalt tegningsbeløp opp til NOK
to NOK 130,000,000, of which up to NOK
130,000,000, hvorav opp til NOK
105,000,000 is share premium.
105,000,000 er overkurs.
3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i 3. The shareholders’ preferential rights to
henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan
subscribe shares pursuant to the Public
fravikes.
Limited Companies Act Section 10-4 may be
set aside.
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4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot 4. The authorisation comprises share capital
innskudd i andre eiendeler enn penger og rett
increase by way of contribution in kind or a
til å pådra selskapet særlige plikter, jf.
right to inflict any special obligations on the
allmennaksjeloven § 10-2.
Company cf. the Public Limited Companies
Act Section 10-2.
5. Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse 5. The authorisation may only be applied in
med utstedelse av Vederlagsaksjer til
connection with issuance of Consideration
aksjonærene i Dwellop AS og bortfaller
Shares to the shareholders of Dwellop AS,
senest 30. juni 2018.
and will expire at the latest 30 June 2018.

SAK 7: FORSLAG OM FULLMAKT TIL
STYRET TIL FORHØYELSE AV
AKSJEKAPITALEN –
INVESTERINGER

ITEM 7: PROPOSAL TO AUTHORIZE THE
BOARD OF DIRECTORS TO
CARRY OUT A CAPITAL
INCREASE BY SHARE ISSUE –
INVESTMENTS

Styret foreslår at EGF gir Styret fullmakt til å
hente kapital til å gjennomføre ytterligere
transaksjoner dersom Selskapet identifiserer
aktuelle investeringsmuligheter. Styret foreslår
derfor at det gis fullmakt til å (i) hente nødvendig
kapital til å gjennomføre slike investeringer; og
(ii) benytte aksjer som vederlag i forbindelse med
oppkjøp og investeringer.

The Board proposes that the EGM authorises the
Board to raise capital to complete further
transactions if the Company identifies investment
opportunities. The Board therefore proposes that
the EGM authorises the Board to issue shares to
(i) raise additional capital to complete such
investments; and (ii) use shares as consideration
in connection with acquisitions and investments.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slik The Board proposes that the general meeting
beslutning:
passes the following resolution:
1. Styret gis fullmakt til å forhøye 1. The Board of Directors is authorised to
aksjekapitalen med inntil NOK 40.000.000
increase the share capital of the Company
ved utstedelse av inntil 320.000.000 nye
with up to NOK 40,000,000 by issuance of
aksjer hver pålydende NOK 0.125.
320,000,000 shares, each with a nominal
value of NOK 0.125 per share.
2. Tegningskursen fastsettes av styret.

2. The subscription price shall be determined
by the board.

3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i 3. The shareholders’ preferential rights to
henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan
subscribe shares pursuant to the Public
fravikes.
Limited Companies Act Section 10-4 may be
set aside.
4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot 4. The authorisation comprises share capital
innskudd i andre eiendeler enn penger og rett
increase by way of contribution in kind or a
til å pådra selskapet særlige plikter, jf.
right to inflict any special obligations on the
allmennaksjeloven § 10-2.
Company cf. the Public Limited Companies
Act Section 10-2.
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5. Fullmakten kan benyttes i forbindelse med (i) 5. The authorisation may be applied in
hente kapital til oppkjøp og investeringer; og
connection with (i) raising capital in
(ii) utstede vederlagsaksjer i forbindelse med
connection with acquisitions and
oppkjøp eller investeringer. Fullmakten
investments; and (ii) issue of consideration
bortfaller senest 30. juni 2018.
shares in connection with acquisitions or
investments. The authorisation will expire at
the latest 30 June 2018.

*****
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