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 In case of discrepancy between the Norwegian language 
original text and the English language translation, the 
Norwegian text shall prevail 

 
Til aksjeeierne i Solon Eiendom ASA  

 
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR  

GENERALFORSAMLING 
 
Styret i Solon Eiendom ASA ("Selskapet") innkaller herved til 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
 
Tid: 21. mars 2017 kl. 10:00 
Sted: Selskapets lokaler i Olav Vs gate 5, 0161, Oslo 
 
Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder, Simen 
Thorsen. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende 
aksjeeiere og fullmakter.  
 
Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for 
generalforsamlingen: 

 
1 Valg av møteleder og en person til å 

medundertegne protokollen 
 
Styret foreslår at Andreas Martinussen, CEO, velges 
som møteleder og at en av de fremmøtte 
aksjeeierne velges til å medundertegne protokollen. 
 
 

2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
 

3 Kapitalforhøyelse og aksjespleis 
 

4 Kapitalnedsettelse 
 
Det er 9 719 011 053 aksjer i Selskapet, og hver aksje 
representerer én stemme. Selskapet har per datoen for 
denne innkallingen 1 625 egne aksjer. Det kan ikke utøves 
stemmerett for slike aksjer. 
 
Styret oppfordrer om at deltakelse på generalforsamlingen, 
enten personlig eller ved fullmakt, registreres innen 17. mars 
2017 kl. 16:00. Aksjeeiere kan registrere påmelding 
elektronisk via Selskapets nettside; www.soloneiendom.no, 
eller VPS Investortjenester. Påmelding kan også registreres 
ved å fylle ut og sende inn påmeldings- eller fullmaktsskjema 
vedlagt som Vedlegg 1 i henhold til instruksene angitt i 
skjemaet. 
 
Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på 
generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets leder (eller 
den han utpeker) eller annen person til å stemme for sine 
aksjer. Fullmakt kan sendes inn elektronisk via Selskapets 

 
To the shareholders of Solon Eiendom ASA  

 
NOTICE OF EXTRAORDINARY 

GENERAL MEETING 
 
The board of directors of Solon Eiendom ASA (the 
"Company") hereby convenes an extraordinary general 
meeting. 
 
Time: 21 March 2017 at 10:00 (CET) 
Place: The Company's offices in Olav Vs gate 5, 0161, Oslo  
 
The general meeting will be opened by the chairman of the 
board, Simen Thorsen. The person opening the meeting will 
make a register of the attending shareholders and proxies. 
 
The board of directors of the Company proposes the 
following agenda for the general meeting: 

 
1 Election of chairman of the meeting and a person 

to co-sign the minutes 
 
The board of directors proposes that Andreas 
Martinussen, CEO, is elected as chairman of the 
meeting and one of the present shareholders is 
elected to co-sign the minutes. 
 

2 Approval of notice and agenda 
 

3 Share capital increase and revers share split 
 

4 Share capital reduction 
 
There are 9,719,011,053 shares in the Company, and each 
share represents one vote. As of the date of this notice, the 
Company holds 1,625 of its own shares in treasury. No votes 
may be exercised for such shares. 
 
The board encourages that attendance at the general 
meeting, either in person or by proxy, is registered within 
17 March 2017 at 16:00 (CET). Shareholders can register 
attendance online through the Company's website; 
www.soloneiendom.no, or VPS Investor Services. Attendance 
can also be registered by completing and submitting the 
registration or proxy form attached as Appendix 1 in 
accordance with the instructions set out in the form. 
 
Shareholders who are unable to attend the general meeting 
may authorize the chairman of the board (or whomever he 
designates) or another person to vote for its shares. Proxies 
may be submitted electronically through the Company's 
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nettside; www.soloneiendom.no, eller VPS Investortjenester. 
Fullmakt kan også gis ved å fylle ut og sende inn 
fullmaktsskjema vedlagt som Vedlegg 1 i henhold til 
instruksene angitt i skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, 
datert, underskrevet og fremlagt senest på 
generalforsamlingen. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende 
inn fullmakter slik at de mottas innen 17. mars 2017 
kl. 16:00. Se vedlagte fullmaktsskjema for ytterligere 
informasjon om fullmakter. 
 
Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden 
på forhånd. Slike forhåndsstemmer kan kun foretas 
elektronisk via selskapets hjemmeside; 
www.soloneiendom.no, eller VPS Investortjenester. Se 
vedlagte skjemaer for nærmere instruks. Frist for å avgi 
forhåndsstemmes er 17. mars 2017 kl. 16:00. Innen utløpet 
av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes 
tilbake. Dersom en aksjonær velger å møte på 
generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, ansees 
forhåndsstemmer trukket tilbake. 
 
Etter Selskapets syn har verken den reelle aksjeeieren eller 
forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på 
forvalterkonto i Verdipapirsentralen (VPS), jf. 
allmennaksjeloven § 4-10. Aksjeeiere som holder sine aksjer 
på en forvalterkonto i VPS og som ønsker å avgi stemmer for 
slike aksjer må etter Selskapets vurdering overføre aksjene til 
en VPS-konto i eget navn før generalforsamlingen for å være 
sikret å kunne avgi stemmer for slike aksjer. Hvis aksjeeieren 
godtgjør at det er tatt nødvendige skritt for slik overføring, 
og aksjeeieren har reell aksjeeierinteresse i Selskapet, kan 
aksjeeieren etter Selskapets oppfatning stemme for aksjene, 
selv om aksjene ennå ikke er registrert på en separat VPS-
konto.  
 
 
 
 
Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger 
treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av 
generalforsamlingen med alminnelig flertall. 
 
 
Aksjeeiere kan ikke kreve at nye saker settes på 
dagsordenen, da fristen for å kreve dette er utløpt, jf. 
allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. Aksjeeiere har rett 
til å fremsette forslag til vedtak i de saker som er på 
dagsordenen. 
 
En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder er 
tilstede på generalforsamlingen og gir tilgjengelige 
opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen 
av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det 
samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske 
stilling og andre saker som generalforsamlingen skal 
behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan 
gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har 
rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver. 
 
 

website; www.soloneiendom.no, or VPS Investor Services. 
Proxies may also be submitted by completing and submitting 
the proxy form attached as Appendix 1 in accordance with 
the instructions set out in the form. The proxy must be in 
writing, dated, signed and presented no later than at the 
general meeting. The board encourages shareholders to 
submit proxies in time for it to be received within 17 March 
2017 at 16:00 (CET). See the enclosed proxy form for further 
information on proxies. 
 
Shareholders may cast votes for each matter on the agenda 
in advance. Such advance votes may only be cast 
electronically, through the Company’s website; 
www.soloneiendom.no, or VPS Investor Services. Please 
refer to the attached forms for further instructions. The 
deadline for casting advance votes is 17 March 2017 at 
16:00 (CET). The advance votes can be amended or 
withdrawn within the deadline. If the shareholder attends 
the general meeting, either personally or by proxy, the 
advance votes are considered withdrawn. 
 
The Company is of the opinion that neither the beneficiary 
shareholder nor the nominee is entitled to vote for shares 
registered on a nominee account in the Norwegian Securities 
Depository (VPS), cf. the Norwegian Public Limited Liability 
Companies Act section 4-10 (the "Companies Act"). 
Shareholders, who hold their shares on a nominee account in 
the VPS, and who wish to vote for such shares must, based 
on the Company's assessment, transfer the shares to a 
securities account in the VPS held in their own name prior to 
the general meeting in order to be assured that it may vote 
for such shares at the general meeting. If the shareholder 
proves that the necessary steps for such transfer have been 
taken, and the shareholder has a real shareholder interest in 
the Company, the shareholder may in the Company’s opinion 
vote for such shares even if the shares have not yet been 
registered on a separate VPS-account. 
 
Decisions on voting rights for shareholders and 
representatives are made by the person opening the 
meeting, whose decision may be reversed by the general 
meeting by majority vote. 
 
Shareholders cannot require that new matters are put on the 
agenda as the deadline for this has lapsed cf. the Companies 
Act section 5-11 second sentence. Shareholders have the 
right to propose resolutions under the matters to be 
addressed by the general meeting. 
 
A shareholder may require that board members and the 
chief executive officer are present at the general meeting to 
provide available information at the general meeting on 
factors that may affect the consideration of matters 
submitted to shareholders for decision. The same applies to 
information regarding the Company’s financial condition and 
other matters to be addressed at the general meeting, unless 
the information required cannot be disclosed without 
causing disproportionate harm to the Company. 
Shareholders are entitled to bring advisors, and may grant 
the right of speech to one advisor. 

http://www.soloneiendom.no/
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Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som 
skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i 
innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside, 
herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. 
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av 
generalforsamlingen kan sendes vederlagsfritt til aksjeeiere 
på forespørsel til Selskapets kontor. 
 
Adresse til Selskapets nettside er: www.soloneiendom.no. 
 
 
 
Oslo, 28. februar 2017 
 
Med vennlig hilsen, 
for styret i Solon Eiendom ASA 
 
 
Simen Thorsen 
styrets leder 
(sign.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Information about the general meeting and documents to be 
considered by the general meeting or incorporated in the 
notice is posted on the Company's website, including the 
appendices to this notice and the Company's articles of 
association. Documents relating to matters to be considered 
by the general meeting may be sent free of charge to 
shareholders upon request. 
 
The address to the Company's website is: 
www.soloneiendom.no. 
 
 
Oslo, 28 February 2017 
 
Yours sincerely, 
for the board of directors of Solon Eiendom ASA 
 
 
Simen Thorsen 
chairman of the board 
(sign.) 
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Styrets forslag 
 
Til sak 3: Kapitalforhøyelse og aksjespleis 
 
Selskapets aksjer har over en periode vært handlet for lavere 
enn NOK 1. Etter Oslo Børs’ løpende forpliktelser punkt 2.4 
skal kursverdien for Selskapets aksjer ikke være mindre enn 
NOK 1. For å fasilitere for en hensiktsmessig prising av 
Selskapets aksjer og for å etterleve børsens løpende 
forpliktelser foreslår Styret en spleis av aksjer i forholdet 
200:1 hvor 200 eksisterende aksjer, hver med pålydende 
verdi NOK 0,10, slås sammen til én aksje med pålydende 
verdi NOK 20.  
 
 
 
Ettersom Selskapets eksisterende antall utestående aksjer på 
9 719 011 053 ikke er delelig med foreslåtte spleis i forholdet 
200:1, foreslår styret å utstede 147 nye aksjer. Tegningen av 
aksjer gjennomføres som en teknisk øvelse for å legge til 
rette for en aksjespleis og styret foreslår at Selskapets CFO, 
Scott Danielsen tegner aksjene. Eksisterende aksjeeieres 
fortrinnsrett til å tegne aksjer må settes til side av hensyn til 
formålet med aksjekapitalforhøyelsen.  
 
 
Informasjon om Selskapet er tilgjengelig i prospekt datert 12. 
januar 2017. Det vises for øvrig til finansiell rapport for fjerde 
kvartal 2016 og annen offentliggjort informasjon under 
Selskapets ticker "SOLON" på Oslo Børs' nyhetstjeneste 
www.newsweb.no og årsrapport og årsregnskap for 
regnskapsåret 2014 og 2015 som også er tilgjengelig for 
gjennomsyn på Selskapets forretningskontor.  
 
 
Det foreslås videre at styret gis fullmakt til senere å fastsette 
nærmere tidspunkt for gjennomføring av spleisen herunder 
siste dag for handel før spleis, første dag for handel uten 
spleis (ex-dato) samt andre relevante tidspunkt for 
gjennomføringen av spleisen. 
 
 
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 
vedtak: 
 
"I henhold til allmennaksjeloven § 10-1 forhøyes Selskapets 
aksjekapital på følgende vilkår: 
 
 

1. Aksjekapitalen økes med NOK 14,70 fra 
NOK 971 901 105,30 til NOK 971 901 120 ved 
utstedelse av 147 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10. 
 
 

2. Tegningskursen skal være NOK 0,10 per aksje. 
 

3. Aksjene kan tegnes av Scott Danielsen, CFO i Selskapet. 
Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning av aksjer fravikes jf. 
allmennaksjeloven § 10-5. 

 
The proposals of the board of directors 
 
To item 3:  Share capital increase and reverse split  
 
The Company’s shares have for a period of time been traded 
at a share price below NOK 1. Pursuant to the Oslo Stock 
Exchange’s Continuing Obligations section 2.4, the 
Company’s share price shall not be lower than NOK 1. In 
order to facilitate an adequate pricing of the Company's 
shares and to comply with the Oslo Stock Exchange's 
continuing obligations, the board of directors proposes a 
reverse split of the Company's shares in the ratio of 200:1 
whereby 200 existing shares, each having a par value of NOK 
0.10, will be consolidated into one share with par value of 
NOK 20.  
 
As the Company's existing number of outstanding shares of 
9,719,011,053 is not dividable with the proposed reverse 
split in the ration 200:1, the board proposes to issue 147 new 
shares. The subscription of shares is made as a technical 
matter to facilitate a reverse share split, and the board of 
directors proposes that the Company's CFO, Scott Danielsen, 
subscribes the shares. Existing shareholders pre-emptive 
rights to subscribe for shares must be set aside in order to 
attend to the purpose of the share capital increase. 
 
Information about the Company is available in the 
prospectus dated 12 January 2017. It is also referred to the 
financial report for fourth quarter 2016 and other 
information made public under the Company's ticker 
"SOLON" through the Oslo Stock Exchange's news service 
agent www.newsweb.no and the annual report and annual 
accounts for 2014 and 2015 that are also available for review 
at the Company’s business office. 
 
It is further proposed that the board is given the authority to 
later decide on the timing for carrying out the reverse split, 
including fix the last day for trading before the reverse split, 
the first day for trading without the reverse split (ex-date) 
and any other relevant dates for the completion of the 
reverse split. 
 
The board of directors proposes that the general meeting 
makes the following resolution:  
 
"Pursuant to the Norwegian Public Limited Liability 
Companies Act section 10-1 the Company’s share capital is 
increased on the following conditions: 
 

1. The share capital is increased by NOK 14.70 from 
NOK 971,901,105.30 to NOK 971,901,120 by issue of 
147 new shares, each with a nominal value of 
NOK 0.10. 
 

2. The subscription price shall be NOK 0.10 per share. 
 

3. The shares may be subscribed by Scott Danielsen, CFO 
of the Company. The shareholders pre-emption rights 
for subscription of shares are set aside cf. section 10-5 

http://www.newsweb.no/
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4. Tegning av aksjene skal skje på generalforsamlingen i 
generalforsamlingsprotokollen. 
 

5. Aksjeinnskuddet gjøres opp ved kontantinnskudd til 
Selskapets særskilte emisjonskonto innen utløpet av 
21. mars 2017. 
 
 

6. Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for 
registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. 
 
 

7. Kapitalforhøyelsen anslås å medføre utgifter i 
størrelsesorden ca. NOK 10 000. Det har påløpt 
ytterligere kostnader i forbindelse med aksjespleisen. 
 
 

8. Vedtektenes § 4 skal endres for å reflektere ny 
aksjekapital og nytt antall aksjer som angitt nedenfor. 

 
 
Etter gjennomføring av aksjekapitalforhøyelse ved 
registrering i Foretaksregisteret, skal Selskapets aksjer slås 
sammen på følgende vilkår: 

 
Det skal gjennomføres en sammenslåing av Selskapets 
aksjer (aksjesleis) i forholdet 200:1 hvor 200 
eksisterende aksjer, hver med pålydende verdi 
NOK 0,10, skal slås sammen til én aksje med pålydende 
verdi NOK 20.  
 
Aksjeeiere i Selskapet som ved gjennomføring av 
aksjespleisen ikke eier et antall aksjer som er delelig 
med 200 vil bli rundet oppover til nærmeste hele aksje 
vederlagsfritt, slik at de vil ha et antall som er delelig 
med 200, ved overføring av aksjer fra Hortulan AS, 
Skøien AS, Alden AS og Dukat AS eller på annen måte. 
 
 
Det nærmere tidspunkt for gjennomføring av spleisen 
fastsettes av styret, dog senest inn utløpet av 
28. april 2017. 
 
Selskapets vedtekter § 4 skal fra tidspunktet for 
gjennomføring av aksjespleisen endres til å lyde: 

 
 

"Selskapets aksjekapital er NOK 971 901 120 fordelt 
på 48 595 056 aksjer á NOK 20. Selskapets aksjer skal 
være registret i Verdipapirsentralen."" 

 
 
 
Til sak 4: Kapitalnedsettelse 
 
Selskapet har en aksjekapital på ca. NOK 971 millioner. For å 
gi Selskapet bedre fleksibilitet både operasjonelt og finansielt 

of the Norwegian Public Limited Liability Companies 
Act.  
 

4. The subscription shall be made at the general meeting 
in the minutes from the general meeting.  
 

5. The consideration for the shares shall be settled by 
cash contribution to the Company's special share 
capital increase bank account within the end of 
21 March 2016. 
 

6. The shares will be entitled to dividends as from the 
registration of the share capital increase in the 
Norwegian Register of Business Enterprises. 
 

7. The capital increase is estimated to involve costs in the 
amount of approximately NOK 10,000. In addition, 
further costs have accrued in connection with the 
reverse split. 
 

8. Section 4 of the articles of association shall be 
amended to reflect the new share capital and the new 
number of shares as set out below. 

 
After completion of the share capital increase by registration 
in the Norwegian Register of Business Enterprises, a reverse 
split shall be carried out on the following terms: 

 
A reverse split of the Company’s shares shall be carried 
out in the ratio of 200:1 whereby 200 existing shares, 
each having a nominal value NOK 0.10, shall be 
consolidated into one share with nominal value 
NOK 20. 
 
Shareholders that, at implementation of the reverse 
split do not own a number of shares that can be divided 
on 200, will be rounded upwards to the nearest whole 
share free of charge, so that they have a number of 
shares dividable by 200, by way of transfer of shares 
from Hortulan AS, Skøien AS, Alden AS and Dukat AS or 
by other means.  
 
The detailed timing for carrying out the reverse split 
shall be determined by the board of directors, however 
no later than with the end of 28 April 2017. 
 
The Company’s articles of association section 4 shall 
when the reverse split is carried out be amended to 
read: 
 

"The company’s share capital is NOK 971,901,120 
divided among 48,595,056 shares each with a par 
value of NOK 20. The Company's shares shall be 
registered in the Norwegian Central Securities 
Depository (Nw: Verdipapirsentralen)."" 

 
To item 4: Share capital reduction 
 
The Company has a share capital of approx. NOK 971 million. 
In order to give the Company better flexibility both 
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blant annet med hensyn til utbytte og finansiering, foreslår 
styret en kapitalnedsettelse ved reduksjon av aksjenes 
pålydende. 
 
 
Styret foreslår en reduksjon av aksjekapitalen med 
NOK 923 306 064 fra NOK 971 901 120 til NOK 48 595 056 
ved å redusere pålydende verdi på Selskapets aksjer fra 
NOK 20 (forutsatt gjennomføring av aksjespleis) til NOK 1. 
 
 
Nedsettingsbeløpet på NOK 923 306 064 skal overføres til 
annen fri egenkapital.  
 
Det vises til sak 3 på dagsordenen for redegjørelse for 
hendelser som er av vesentlig betydning for Selskapet og 
informasjon om Selskapet og Selskapets virksomhet. 
 
I samsvar med allmennaksjeloven § 12-2 (2) skal Selskapets 
revisor avgi en erklæring som bekrefter at det etter 
nedsettingen vil være full dekning for Selskapets bundne 
egenkapital. Erklæringen er vedlagt innkallingen som 
Vedlegg 2. 
 
 
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 
vedtak: 
 
"Selskapets aksjekapital nedsettes i henhold til 
allmennaksjeloven § 12-1 på følgende vilkår: 
 
 

1. Aksjekapitalen settes ned med NOK 923 306 064 fra 
NOK 971 901 120 til NOK 48 595 056. 
 

2. Kapitalnedsettingen skal skje ved reduksjon av 
pålydende verdi per aksje i Selskapet fra NOK 20 til 
NOK 1, jf. allmennaksjeloven § 12-1 (2).  
 
 
 

3. Nedsettingsbeløpet på NOK 923 306 064 skal 
overføres til annen fri egenkapital, jf. § 12-1 (1) 
andre punktum nr. 3.  
 

4. Gjennomføringen av kapitalnedsettelsen er betinget 
av gjennomføringen av aksjespleis under sak 3. 
 
 

5. Selskapets vedtekter § 4 skal fra tidspunktet for 
gjennomføring av kapitalnedsettelsen endres til å 
lyde: 
 
"Selskapets aksjekapital er NOK 48 595 056 fordelt 
på 48 595 056 aksjer á NOK 1. Selskapets aksjer skal 
være registret i Verdipapirsentralen."" 

 
 

operationally and financially inter alia with respect to 
dividends and financing, the board of directors proposes a 
share capital reduction by reducing the par value of the 
Company's shares.  
 
The board of directors proposes a reduction of the share 
capital with NOK 923,306,064 from NOK 971,901,120 to 
NOK 48,595,056 by reducing the par value of the Company's 
shares from NOK 20 (subject to implementing the reverse 
split) to NOK 1. 
 
The reduction amount of NOK 923,306,064 shall be allocated 
other distributable equity. 
 
Reference is made to item 3 on the agenda for information 
about matters of material importance to the Company and 
the Company’s business. 
 
In accordance with the Norwegian Public Limited Companies 
Act section 12-2 second paragraph the Company's auditor 
shall prepare a statement which confirms that the 
Company’s non-distributable equity will be fully covered 
after the reduction. The statement is attached with the 
notice as Appendix 2. 
 
The board of directors proposes that the general meeting 
makes the following resolution:  
 
"The Company’s share capital is reduced  pursuant to the 
Norwegian Public Limited Companies Act section 12-1 on the 
following conditions: 
 

1. The share capital is reduced with NOK 923,306,064 
from NOK 971,901,120 to NOK 48,595,056. 
 

2. The share capital reduction shall be implemented by 
reducing the par value of each shares in the 
Company from NOK 20 to NOK 1, cf. the the 
Norwegian Public Limited Companies Act section 
12-1 paragraph 2. 
 

3. The reduction amount of NOK 923,306,064 shall be 
allocated other distributable equity, cf. section 12-1, 
paragraph 1, second sentence no. 3. 
 

4. The completion of the capital reduction is conditional 
upon the completion of the reverse share split under 
item 3. 
 

5. The Company’s articles of association section 4 shall 
when the share capital reduction is carried out be 
amended to read: 
 
"The company’s share capital is NOK 48,595,056 
divided among 48,595,056 shares each with a par 
value of NOK 1.The company's shares shall be 
registered in the Norwegian Central Securities 
Depository (Nw: Verdipapirsentralen)."" 
 

 


