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INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY

GENERALFORSAMLING

GENERAL MEETING

I

IN

BADGER EXPLORER ASA
(Org. nr. 985 955 107)
("Selskapet")

BADGER EXPLORER ASA
(Org. No. 985 955 107)
(the "Company")

Det innkalles herved til ekstraordinær
generalforsamling i Badger Explorer ASA i
Selskapets forretningslokaler i Professor Olav
Hanssens vei 15, 4021 Stavanger, Norge, den 24.
april 2017 kl. 11.00 (CET).

The shareholders of Badger Explorer ASA are
convened to an extraordinary general meeting at
the office premises of the Company in Professor
Olav Hanssens vei 15, 4021 Stavanger, Norway
on 24 April 2017 at 11.00 hours (CET).

Styret har foreslått følgende:

The Board of Directors have proposed the
following:

Dagsorden

Agenda

1

Åpning av møtet og opptak av
fortegnelse over møtende aksjeeiere

1

Opening of the meeting and registration
of attending shareholders

2

Valg av møteleder og én person til å
medundertegne protokollen

2

Election of a chairman of the meeting
and a person to co-sign the minutes

3

Godkjennelse av innkalling og forslag
til dagsorden

3

Approval of the notice and the proposed
agenda

4

Vedtektsendringer

4

Amendments of the Articles of
Association

5

Styrevalg

5

Election to the Board

6

Forslag om fullmakt til styret til
forhøyelse av aksjekapitalen –
Vederlagsaksjer

6

Proposal to authorize the Board of
Directors to carry out a capital increase
by share issue – consideration shares

7

Forslag om fullmakt til styret til
forhøyelse av aksjekapitalen investeringer

7

Proposal to authorize the Board of
Directors to carry out a capital increase
by share issue - investments

På tidspunktet for denne innkallingen er
Selskapets aksjekapital NOK 139.909.054,75
fordelt på 1.119.272.438 aksjer hver pålydende
NOK 0,125. Hver aksje gir rett til én stemme på
generalforsamlingen. Selskapet eier ingen egne
aksjer.

At the time of this notice, the Company's share
capital is NOK 139,909,054.75 divided into
1,119,272,438 shares with a nominal value of
NOK 0.125. Each share entitles its shareholder to
one vote at the general meeting. The Company
does not hold own shares.

Aksjeeiere som ønsker å delta på
generalforsamlingen, personlig eller ved
fullmakt, må gi melding om dette og returnere

Shareholders who wish to attend the general
meeting, in person or by proxy, must notify
and return the
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vedlagte møteseddel/fullmaktsblankett innen
21. april 2017 kl. 08.00 (CET) til:
Badger Explorer ASA,
attn./Gunnar Dolven,
P.O. Box 8046,
4068 Stavanger, Norge
E-post: gdo@bxpl.com
Tel: +47 908 53 168

attached attendance or proxy form no later than
on 21 April 2017 at 08:00 (CET) to:
Badger Explorer ASA,
att./Gunnar Dolven,
P.O. Box 8046,
4068 Stavanger, Norway
E-mail: gdo@bxpl.com –
Tel: +47 908 53 168

Møteseddel/fullmaktsblanketten gir nærmere
informasjon om påmelding, stemmegivning,
mv. Hver aksjeeier kan ta med seg en rådgiver
som vil ha talerett på vegne av aksjeeieren på
generalforsamlingen.

The attendance/proxy forms provide more
information on registration, voting etc. Each
shareholder may bring an advisor who will
have the right to speak on behalf of the
shareholder at the general meeting.

Aksjeeieren
kan
videre
kreve
at
styremedlemmer og administrerende
direktør gir slike opplysninger som fremgår av
allmennaksjeloven § 5-15.

The Shareholder may also require that
directors and CEO provide such information
set out in section 5-15 in the Public Limited
Liabilities Act.

Innkalling med vedlegg er tilgjengelig på
www.bxpl.com
eller
kan
bestilles
vederlagsfritt ved å kontakte Selskapet (e-post:
post@bxpl.com eller telefon: +47 407 66 049).
Selskapets vedtekter, sist endret den 31. mars
2017, er tilgjengelig på www.bxpl.com.

This notice with attachments is available at
www.bxpl.com or may be ordered free of
charge by contacting the Company (e-mail:
post@bxpl.com or office: +47 407 66 049).
The Company's articles of association, as last
amended on 31 March 2017, are available on
www.bxpl.com.

Badger Explorer ASA
3. april 2017 / 3 April 2017

Marcus Hansson
Styrets leder / Chairman of the board
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Vedlegg 2 / Appendix 2: Møteseddel og fullmakt / notice of attendance and proxy
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