BADGER EXPLORER ASA

Unofficial Office Translation:
PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING 2009

Den 17. desember 2009 kl 10:00 ble det avholdt
ekstraordinær generalforsamling (EGF) i Badger Explorer
ASA i J~tt~v~gveien 7 i Stavanger.

MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING 2009

The Extraordinary General Meeting (“EGM”) of Badger
Explorer ASA (the “Company”) was held on 17
December 2009 at 10:00 CET at J~tt~v~gveien 7 in
Stavanger.

Følgende saker ble behandlet:
Agenda:

i
ÅPNING AV EGF VED STYRETS FORMANN
OG FORTEGNELSE OVER DELTAGENDE AKSJEEJERE
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Rolf E.
Ahlqvist, som opptok den til protokollen vedlagte
fortegnelse over de fremmøtte aksjonærer.
Dermed var 10 432 261 av i alt 18 439 040 aksjer og
stemmer representert, som utgjør totalt 56,57%.

i
OPENING OF THE EGM BY THE
CHAIRMAN OF THE BOARD AND REGISTRATION
OF ATTENDING SHAREHOLDERS
The EGM was opened by the Chairman of the Board of
Directors of the Company (the “Board”), Rolf E.
Ahlqvist, who registered in the minutes the attached
list of the shareholders present.
Thus, 10,432,261 of a total of 18,439,040 shares and
votes were represented, which represent a total of
56,57%.

2
VALG AV MØTELEDER FOR EGF OG VALG AV
EN PERSON TIL Å MEDUNDERSKRIVE PROTOKOLL
SAMMEN MED MØTELEDER FOR EGF

2
ELECTION OF CHAIRMAN OF THE
MEETING AND PERSON TO SIGN THE MINUTES
Rolf E. Ahlqvist was elected to chair the EGM.

Rolf E. Ahlqvist ble valgt til møteleder.
Malfred Hille ble valgt til ~ undertegne protokollen
sammen med møtelederen.

Malfred Hille was elected to sign the Minutes together
with the Chairman of the EGM.

3
GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN

3
APPROVAL OF THE NOTICE AND
AGENDA OF THE EGM

Møtelederen stilte spørsmål om det var noen innvendinger
til innkalling og dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten innvendinger og
møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

The Chairman of the EGM asked whether there were
any objections to the notice or the agenda of the EGM.
The notice and the agenda were approved without
objections, and it was noted by the Chairman that the
EGM was lawfully convened.

4

4
AMENDMENT TO THE COMPANY’S
ARTICLES OF ASSOCIATION

ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER

Styrets forslag til endring av Selskapets vedtekter var
sendt ut til aksjeeierne sammen med innkallingen til
generalforsamlingen.

The Board’s proposal for the Amendment of the
Company’s Articles of Association was distributed to
the shareholders together with the Notice of the EGM.

Styrets forslag til endring av Selskapets vedtekter ble
enstemmig godkjent og Selskapets vedtekter ble utvidet
med en ny paragraf 8 (~ 8) med følgende ordlyd:
“Dersom dokumenter som gjelder saker som m~
behandles p~ generalforsamlingen er gjort tilgjengelig p~
selskapets hjemmeside trenger selskapet ikke ~ sende ut
disse dokumenter til alle sine aksjonærer.
Likevel skal disse dokumenter bli tilsendt en aksjonær
uten kostnader dersom aksjonæren krever det.”
Den nye paragrafen er inkorporert i Selskapets vedekter
og den tidligere paragrafen 8 ble paragraf 9 (~ 9).

The Board’s proposal for the Amendment of the
Articles of Association was unanimously approved and
the new paragraph 8 (~ 8) was added to the
Company’s Articles of Association with the following
wording:
“If documents which relate to matters that have to be
considered and decided by the General meeting are
made available on the company’s website, the
company is not required to send out these documents
to all of its shareholders.
However these documents shall be sent to the
shareholder free of charge if so requested by the
same.”
The new paragraph is incorporated in the Company’s
Articles of Association and the previous paragraph 8
has become paragraph 9 (~ 9).

5
GENERELL ORIENTERING OM SELKAPETS
STATUS OG FREMTIDSUTSIKTER

5
GENERAL BRIEFING ON THE STATUS OF
THE COMPANY AND FUTURE PROSPECTS

Daglig leder holdt en kort presentasjon for aksjonærene
hvor det ble informert om selskapets status, planer for
fremtiden og fremtidsutsiktene. Orienteringen ble tatt til
etterretning.

The CEO held a brief presentation, informing the
shareholders of the current status of the Company
and future plans and prospects. The AGM took note of
the presentation.

Det forelå ikke mer til behandling. Alle vedtak ble
enstemmig besluttet.

There were no further matters. All decisions were
unanimously approved.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Meeting adjourned.
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Ved legg:

Enclosu res:

1. Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse
av antall aksjer og stemmer

1. List of the shareholders present, including number
of shares and votes represented

2. Selskapets vedtekter

2. The Company’s Articles of Association

