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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 

I SOLON EIENDOM ASA 

Styret i Solon Eiendom ASA ("Selskapet") innkaller herved til 
ekstraordinær generalforsamling. 

Tid: 13. juni 2019 kl. 10:00 
Sted: Selskapets lokaler i Olav Vs gate 5, 0161, Oslo 

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller den styret 
har utpekt. Møteåpner vil opprette fortegnelse over 
møtende aksjeeiere og fullmakter. 

To the shareholders of Solon Eiendom ASA 

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 

IN SOLON EIENDOM ASA 

The board of directors of Solon Eiendom ASA (the 
"Company") hereby convenes an extraordinary general 
meeting. 

Time: 13 June 2019 at 10:00 hours (CET) 
Place: The Company's offices in Olav Vs gate 5, 0161, Oslo 

The general meeting will be opened by chairman of the 
board or a person appointed by the board. The opener of 
the meeting will make a record of attendance of 
shareholders present and proxies. 

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for 
generalforsamlingen: 

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne
protokollen

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

3. Rettet emisjon (Transje 2)

4. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse til fremtidige
investeringer innenfor selskapets virkeområde og
generelle selskapsformål

* * *

The board of directors of the Company proposes the 
following agenda for the general meeting: 

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

2. Approval of notice and agenda

3. Share capital increase (Tranche 2)

4. Board authorisation to increase the share capital for
future investments within the Company's scope of
operations and general corporate purposes

* * *

Forutsatt gjennomføring av Transje 1 av Emisjonen, vil det 
være 66 838 653 aksjer i Selskapet ved dato for 
generalforsamling, og hver aksje representerer én stemme. 
Selskapet har per datoen for denne innkallingen 8 egne 
aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for slike aksjer. 

Assuming completion of Tranche 1 of the Private 
Placement, there will be 66,838,653 shares in the Company 
on the date of the general meeting, and each share 
represents one vote. As of the date of this notice, the 
Company holds 8 of its own shares in treasury. No votes 
may be exercised for such shares. 

Styret oppfordrer om at deltakelse på generalforsamlingen, 
enten personlig eller ved fullmakt, registreres innen 12. juni 
2019 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 

The board encourages that attendance at the general 
meeting, either in person or by proxy, is registered within 
12 June 2019 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 
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skjemaet. Appendix 1 in accordance with the instructions set out in 
the form. 

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 
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 12. juni 2019 kl. 16:00. 
Se vedlagte fullmaktsskjema for ytterligere informasjon om 
fullmakter. 

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 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 12 June 2019 at 16:00 (CET). See the 
enclosed proxy form for further information on proxies. 

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 
forhåndsstemme er 12. juni 2019 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. 

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 12 June 2019 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. 

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.  

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. 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. 

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger 
treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av 
generalforsamlingen med alminnelig flertall. 

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. 

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 

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 
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til å fremsette forslag til vedtak i de saker som er på 
dagsordenen. 

have the right to propose resolutions under the matters to 
be addressed by the general meeting. 

En aksjeeier kan be om at styremedlemmer og daglig leder 
på generalforsamlingen 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. 

A shareholder may request board members and chief 
executive officer 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. 

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, 22. mai 2019 

Solon Eiendom ASA 
Styret 

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, 22 May 2019 

Solon Eiendom ASA 
Board of Directors 
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Styrets forslag til beslutninger The board of directors’ proposal for resolutions 

Til sak 1 Valg av møteleder og en person til å 
medundertegne protokollen 

Styret foreslår at Stig L. Bech, CEO, velges som møteleder 
og at en av de fremmøtte aksjeeierne velges til å 
medundertegne protokollen. 

To item 1 Election of a chairman of the meeting and 
a person to co-sign the minutes 

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

Til sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner 
innkalling og dagsorden. 

To item 2 Approval of notice and agenda 

The board of directors proposes that the notice and the 
agenda are approved. 

Til sak 3 Rettet Emisjon (Transje 2) 

Selskapet har kapitalbehov i forbindelse med mulige 
fremtidige prosjekter som vurderes, og har i den anledning 
foreslått en rettet emisjon med bruttoproveny på ca. NOK 
346 millioner ved utstedelse av 9 114 361 nye aksjer med 
tegningskurs NOK 38 per aksje («Emisjonen»).  

Styret har engasjert ABG Sundal Collier ASA og Arctic 
Securities AS som finansielle rådgivere i Emisjonen. 

Emisjonen vil bestå av to transjer: (i) 6 076 241 aksjer i en 
transje («Transje 1») og (ii) 3 038 120 aksjer i transje 2 
(«Transje 2»). Aksjene i Transje 1 utstedes av styret i 
henhold til styrefullmakt gitt i ordinær generalforsamling 
7. mai 2019, men siden de nye aksjene i Transje 2
overstiger styrets fullmakt er utstedelsen av disse aksjene
gjenstand for behandling av Selskapets generalforsamling.

For å kunne gjennomføre kapitalforhøyelsen raskt, er det 
ønskelig å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett etter 
allmennaksjeloven § 10-4. 

Når det gjelder hendelser etter siste balansedag, og annen 
relevant informasjon om Selskapet, vises det til Selskapets 
Q1 2019 rapport som er tilgjengelig på Selskapets 
hjemmeside www.soloneiendom.no, samt børsmeldinger 
sendt på selskapets ticker (OSE: SOLON) på 
www.newsweb.no.  

Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og 
revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor. 

To item 3 Share capital increase (Tranche 2) 

The Company requires capital in connection with 
potential future projects, and has therefore proposed to 
carry out a capital increase through a private placement, 
with gross proceeds of approximately NOK 346 million, by 
issuing 9,114,361 new shares at a subscription price of 
NOK 38 per share (the “Private Placement”). 

The board has engaged ABG Sundal Colllier ASA and Arctic 
Securities AS as financial advisors in the Private 
Placement. 

The Private Placement will consist of two tranches: (i) one 
tranche of 6,076,241 new shares (“Tranche 1”) and 
another tranche of 3,038,120 new shares (“Tranche 2”). 
The shares in Tranche 1 is issued by the board of directors 
pursuant to an authorization granted by the general 
meeting on 7 May 2019, but the new shares in Tranche 2 
exceeds the board’s authorisation and will therefore 
require a new resolution by the Company’s general 
meeting.  

In order to be able to complete the share capital increase 
within a limited time frame, it is desirable to deviate from 
the preferential rights of the existing shareholders 
pursuant to the Public Limited Companies Act § 10-4. 

In respect of events that have occurred after the last 
balance date, and other relevant information of the 
Company, reference is made to the Q1 2019 report 
available on the Company’s website 
www.soloneiendom.no, as well as the Company’s stock 
exchange releases on its ticker (OSE: SOLON) on 
www.newsweb.no. 

Copies of the latest annual accounts, annual report and 
auditor’s statement are available at the company’s office. 
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På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen 
treffer følgende vedtak: 

"Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til 
allmennaksjelovens § 10-1, på følgende betingelser: 

1. Aksjekapitalen i Selskapet forhøyes med
NOK 3 038 120 ved utstedelse av 3 038 120 nye
aksjer.

2. Aksjenes pålydende er NOK 1.

3. Tegningskursen er NOK 38 per aksje.

4. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av nye aksjer
fravikes. De nye aksjene skal tegnes av
investorer i tråd med tildelingsliste vedlagt
denne protokollen som vedlegg 1.  I henhold til
fullmakt fra investorene skal Arctic Securities AS
tegne aksjene på vegne av nevnte investorer i
henhold til tildelingslisten på et særskilt
tegningsformular innen utløpet av 30. juni 2019.

5. Vederlaget for aksjene skal gjøres opp innen 30.
juni 2019 ved kontantbetaling til Selskapets
særskilte emisjonskonto.

6. De nye aksjene gir fulle aksjeeierrettigheter,
herunder rett til utbytte, fra det tidspunkt
kapitalforhøyelsen er registrert i
Foretaksregisteret.

7. Anslåtte utgifter i forbindelse med
kapitalforhøyelsen utgjør ca. NOK 1 000.000.

8. Vedtektenes § 4 endres til å lyde:

«Selskapets aksjekapital er NOK 69 876
773 fordelt på 69 876 773 aksjer á NOK 1.
Selskapets aksjer skal være registrert i
Verdipapirsentralen»

Based on this, the board of directors therefore proposes 
that the general meeting makes the following resolution: 

"The Company’s share capital is capital pursuant to the 
Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 
10-1, on the following conditions:

1 The Company’s share capital is increased by NOK 
3,038,120 by issue of 3,038,120 new shares.  

2 The nominal value of each share is NOK 1. 

3 The subscription price is NOK 38 per share. 

4 The shareholders’ preferential right is set aside. The 
new shares shall be subscribed for by investors based 
on an allocation list attached to these minutes in 
appendix 1. Based on authorisation from the 
investors, Arctic Securities AS shall subscribe for the 
shares on behalf of such investors in accordance with 
the allocation list on a separate subscription form by 
30 June 2019. 

5 The subscription amount shall be settled in cash and 
paid to the Company’s separate bank account by no 
later than 30 June 2019. 

6 The new shares will carry shareholder rights, 
including the right to dividends, as from the 
registration of the share capital increase in the 
Norwegian Register of Business Enterprises. 

7 The estimated costs for the capital increase are NOK 
1,000,000. 

8 The Articles of Association § 4 shall be amended as 
follows: 

“The Company’s share capital is NOK 69,876,773 
divided into 69,876,773 shares, each with a nominal 
value of NOK 1. The Company’s shares shall be 
registered in the central securities register." 
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Til sak 4 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse til 
fremtidige investeringer innenfor selskapets 
virkeområde og generelle selskapsformål  

Styret har benyttet eksisterende fullmakt til 
kapitalforhøyelse for fremtidige investeringer innenfor 
selskapets virkeområde og generelle selskapsformål i 
forbindelse med Transje 1 av Emisjonen. Styret foreslår 
derfor at generalforsamlingen fornyer denne fullmakten 
for å kunne sikre ytterligere finansiering av Selskapet ved 
utstedelse av nye aksjer på kort varsel, uten at det 
innkalles til ekstraordinær generalforsamling med tre 
ukers varsel. 

Videre kan det være hensiktsmessig å fravike aksjeeiernes 
fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4. 

Fullmakten er begrenset til å kunne benyttes i forbindelse 
med å innhente egenkapital for fremtidige investeringer 
innenfor selskapets virkeområde og generelle 
selskapsformål eller til å styrke Selskapets kapital. 

Styrets forslag til vedtak innebærer en fullmakt til å 
utstede et antall nye aksjer som medfører en forhøyelse 
på opptil 10 % av Selskapets registrerte aksjekapital 
(forutsatt gjennomføring av Emisjonen). 

Se sak 3 når det gjelder opplysninger om Selskapet og 
hendelser etter siste balansedag.  

 På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen 
treffer følgende vedtak: 

To item 4 Board authorisation to increase the share 
capital for future investments within the 
Company's scope of operations and general 
corporate purposes 

The board of directors has used its existing authorisation 
to increase the share capital for future investments within 
the Company's scope of operations and general corporate 
purposes in connection with Tranche 1 of the Private 
Placement. The board therefore propose that the general 
meeting renew this authorisation, enabling the board to 
secure further financing of the Company by issue of new 
shares, on a short notice and without calling for an 
extraordinary general meeting with three weeks’ notice. 

Further, it may be desirable to deviate from the 
shareholders' preferential right pursuant to the Public 
Limited Companies Act § 10-4. 

The authorisation is limited to be used in connection with 
strengthening of the Company's equity capital, to raise 
equity capital for future investments within the 
Company's scope of operations or for general corporate 
purposes.  

The board of directors’ proposal implies an authorisation 
to issue a number of new shares that result in an increase 
of up to 10% of the Company’s registered share capital 
(assuming completion of the Private Placement). 

See agenda item 3 for further information about the 
Company and events since the last balance day. 

Based on this, the board proposes that the general 
meeting makes the following resolution: 

"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse 
i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår: 

1 Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt 
kunne forhøyes med inntil NOK 6 987 677. 

2 Fullmakten skal gjelde til ordinær 
generalforsamling i 2020, dog senest til 30. juni 
2020. 

3 Fullmakten kan bare benyttes til kapitalforhøyelse 
til det formål å innhente egenkapital for 
fremtidige investeringer innenfor selskapets 

"The Company’s board of directors is authorised to 
increase the share capital pursuant to the Norwegian 
Public Limited Liability Companies Act section 10-14, on 
the following conditions:  

1 The share capital may, in one or more rounds, be 
increased by a total of up to NOK 6,987,677.  

2 The authorisation shall be valid until the ordinary 
general meeting in 2020, but no later than 30 June 
2020. 

3 The authorisation can only be used to issue new 
shares in connection with strengthening of the 
Company's equity capital, to raise equity capital for 
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virkeområde og generelle selskapsformål. 

4 Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven 
§ 10-4 skal kunne fravikes.

5 Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot 
innskudd i andre eiendeler enn penger og med rett 
til å pådra Selskapet særlig plikter i henhold til 
allmennaksjeloven § 10-2, samt beslutning om 
fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5 og 
14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner
som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.

6 Styret fastsetter de øvrige vilkår og kan foreta de 
vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved 
bruk av denne fullmakten gjør påkrevd." 

future investments within the Company's scope of 
operations or for general corporate purposes.  

4 The shareholder's pre-emption for subscription of 
shares, pursuant to the Norwegian Public Limited 
Liability Companies Act section 10-4, may be set 
aside. 

5 The authorisation includes increase of the share 
capital against non-cash contributions, the right to 
assume special obligations on the Company 
pursuant to the Norwegian Public Limited Liability 
Companies Act section 10-2, in addition to 
resolution of merger and demerger, cf. the Public 
Limited Liability Company's Act section 13-5 and 14-
6 (2). The authorization can be used in situations as 
described in the Securities Trading Act section 6-17 

6 The board decides the other terms and may amend 
the articles of association following the completion 
of share capital increases pursuant to the terms in 
this authorisation." 



Pinkode: 

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling i Solon Eiendom ASA avholdes 
13. juni 2019 kl. 10:00 i Lokalene til Solon Eiendom ASA,
Olav Vs gate 5, 0161, Oslo

Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Forhåndsstemmer bør være selskapet i hende innen 12. juni 2019 kl. 16.00. 
Forhåndsstemmer kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.soloneiendom.no samt via VPS Investortjenester. 

Påmelding 
Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 13.juni 2019 og avgi stemme for: 

antall egne aksjer  
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) 

I alt for aksjer 

Denne påmelding bør være DNB Bank ASA i hende senest 12.juni 2019 kl. 16:00.  
Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.soloneiendom.no eller via VPS Investortjenester. 
For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. 
Alternativt: e-post: genf@dnb.no Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. 

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak,  
oppgi navnet på personen som representerer foretaket:  __________________________________________________ 

Navn på person som representerer foretaket 
(Ved fullmakt benyttes blanketten under) 

________________________________________________________________________________________________________ 
Sted    Dato Aksjeeiers underskrift 

(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor) 

Fullmakt uten stemmeinstruks, ekstraordinær generalforsamling i Solon Eiendom ASA

Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende 
fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger. Denne fullmaktsseddelen 
gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2. 

Fullmakten bør være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 12. juni 2019 kl. 16:00. 
Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.soloneiendom.no eller via Investortjenester. 
Alternativt: e-post: genf@dnb.no. Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. 

Undertegnede: __________________________________ 
gir herved (sett kryss): 

o Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

o __________________________________
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Solon Eiendom ASAs ekstraordinære generalforsamling 13. juni 2019 for mine/våre aksjer. 

Verken selskapet eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke 
kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og styrets leder (eller den styrets leder utpeker) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til 
fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Sted    Dato Aksjeeiers underskrift 

(Undertegnes kun ved fullmakt) 

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt 
skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten. 

  Referansenr.: 

Pinkode:   Referansenr.: 



Fullmakt med stemmeinstruks 
(Elektronisk forhåndsstemme kan avgis via selskapets hjemmeside www.soloneiendom.no samt via VPS Investortjenester) 

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan De benytte 
dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende 
fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert 
og signert. 

Fullmakten bør være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 12.juni 2019 kl. 16:00. 
E-post: genf@dnb.no (skannet blankett) Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo.

Undertegnede: _________________________________________ 
gir herved (sett kryss på én): 

o Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

o __________________________________
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 13. juni 2019 for mine/våre aksjer. 

Verken selskapet eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke 
kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og styrets leder (eller den styrets leder utpeker) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til 
fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten 

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om 
å stemme ”for” forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen 
stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av 
instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.  

Agenda ekstraordinær generalforsamling 13. juni 2019 For Mot Avstå 
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen o o o 

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden o o o 

3. Rettet emisjon (Transje 2) o o o 

4. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse til fremtidige investeringer innenfor selskapets
virkeområde og generelle selskapsformål

o o o 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Sted    Dato Aksjeeiers underskrift 

(Undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks) 

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges 
fullmakten. 

Pinkode:   Referansenr.: 



Notice of Extraordinary General Meeting 

Meeting in Solon Eiendom ASA will be held on 13 June 2019 at 
10.00 a.m. (CET) Address: Olav Vs gate 5, 0161 Oslo, Norway 

The company accepts votes in advance for this Meeting. Advance votes should be registered by 12 June 2019 at 16.00 (CET) 
Advance votes may only be executed electronically, through the Company’s website www.soloneiendom.no or via  
VPS Investor Services. 

Notice of attendance 
The Undersigned will attend the Extraordinary General Meeting in Solon Eiendom ASA on 13 June 2019 and cast votes for: 

own shares, and/or 

other shares in accordance with the enclosed proxy/proxies, i.e. 

shares in total. 

Notice of attendance should be registered electronically through the Company’s website www.soloneiendom.no or via VPS Investor 
Services.  
To access the electronic system for notification of attendance through the Company’s website, the above mentioned reference number and PIN code 
must be stated. Shareholders who have chosen electronical communication will not receive PIN and reference numbers, and can only give notice 
through VPS Investor services. 
Notice of attendance may also be sent by E-mail to genf@dnb.no, or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department,  
P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The notice of attendance should be received no later than 12 June 2019 at 16.00 (CET). 

If the shareholder is a Company, please state the name of the individual who will be representing the Company: ______________________________ 

Place Date Shareholder’s signature 

Proxy without voting instructions for Extraordinary General Meeting of Solon Eiendom ASA
If you are unable to attend the meeting, you may grant proxy to another individual. 

Proxy should be submitted electronically through the Company’s website www.soloneiendom.no or via VPS Investor Services. To access 
the electronic system for granting proxy through the Company’s website, the above mentioned reference number and PIN code must be stated. 
Shareholders who have elected electronical communication will not receive PIN and reference numbers, and can only give proxy via VPS Investor 
services. Proxy may also be sent by E-mail to genf@dnb.no (scanned form) or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars’ Department,  
P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. 

If you send the proxy without naming the proxy holder, the proxy will be given to the Chair of the Board of Directors or an individual authorised by him. 

This proxy should be received no later than 12 June 2019 at 16.00 (CET). 

The undersigned (name in capital letters): ___________________________________________________________ 
hereby grants (tick one of the two) 

o the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him), or

o _____________________________________________
(Name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Solon Eiendom ASA on 13 June 2019. 

Place Date Shareholder’s signature (Only for granting proxy) 

With regards to your right to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a 
Company, the Company’s Certificate of Registration must be attached to the proxy. 

Ref no: PIN code: 

Ref no: PIN code: 



Proxy with voting instructions 
If you are unable to attend the Extraordinary General Meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions. 

Proxies with voting instructions can only be registered by DNB, and must be sent to genf@dnb.no (scanned form) or by regular Mail to DNB Bank 
ASA, Registrars’ Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.  
The form should be received by DNB Bank ASA, Registrars’ Department no later than 12 June 2019 at 16.00 (CET). 

Proxies with voting instructions must be dated and signed in order to be valid. 

If you leave the “Name of the proxy holder” blank, the proxy will be given to the Chair of the Board of Directors, or an individual authorised by him. 

The undersigned (name in capital letters): __________________________________________________________ 
hereby grants (tick one of the two) 

o the Chair of the Board of Directors  (or a person authorised by him), or

o ____________________________________
Name of proxy holder (in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Solon Eiendom ASA on 13 June 2019. 

The votes shall be exercised in accordance to the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to 
vote in accordance with the Board’s recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the 
proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy 
holder may abstain from voting.  

Agenda for the Extraordinary General Meeting 13 June 2019 For Against Abstention 

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

2. Approval of notice and agenda o o o 

3. Share capital  increase (Tranche 2) o o o 
4. Board authorisation to increase the share capital for future investments within the

Company's scope of operations and general corporate purposes o o o 

Place Date Shareholder’s signature (Only for granting proxy with voting instructions) 

With regards to your right to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a 
Company, the Company’s Certificate of Registration must be attached to the proxy. 

Ref no: PIN code: 




