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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 
 

SOLON EIENDOM ASA 
 
Styret i Solon Eiendom ASA ("Selskapet") innkaller herved til 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
 
Tid: 22. juni 2021 kl. 10:00 
Sted: Selskapets lokaler i Olav Vs gate 5, 0161, Oslo 
 
Viktig melding angående COVID-19: Aksjonærer oppfordres til 
å ikke møte fysisk på generalforsamlingen, men til å avgi 
forhåndsstemme elektronisk eller gi fullmakt til styreleder med 
eller uten stemmeinstruks etter den fremgangsmåte som 
følger av innkallingen. Aksjonærer som ønsker fysisk eller 
digitalt oppmøte, må kontakte selskapet i forkant på epost 
am@soloneiendom.no  
 
 
 
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 

 
SOLON EIENDOM ASA 

 
The board of directors of Solon Eiendom ASA (the 
"Company") hereby convenes the extraordinary general 
meeting. 
 
Time: 22 June 2021 at 10:00 hours (CET) 
Place: The Company's offices in Olav Vs gate 5, 0161, Oslo 
 
Important notice regarding COVID-19: Shareholders are 
encouraged not to attend the general meeting in person, but 
to vote in advance electronically or give a proxy to the 
chairman of the board with or without voting instructions in 
accordance with the procedure that follows from the notice. 
Shareholders who wish physical or digital attendance, must 
contact the company in advance at email 
am@soloneiendom.no.  
 
 
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. Valg av styremedlemmer 
 
4. Fastsettelse av godtgjørelse til styret 
 
5. 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. Election of directors 
 
4. Determination of remuneration to the board of directors 
 
5. Board authorisation to increase the share capital for 

future investments within the Company's scope of 
operations and general corporate purposes 
 

 
 

* * * 
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Det er 74 162 300 aksjer i Selskapet, og hver aksje 
representerer én stemme. Selskapet har per datoen for denne 
innkallingen 799 307 egne aksjer. Det kan ikke utøves 
stemmerett for slike aksjer. 

There are 74,162,300 shares in the Company, and each share 
represents one vote. As of the date of this notice, the 
Company holds 799,307 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 21. juni 
2021 kl. 10:00. 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. 

 
The board encourages that attendance at the general 
meeting, either in person or by proxy, is registered within 
21 June 2021 at 10:00 (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. 

 
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 21. 
juni 2021 kl. 10:00. 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 21 June 2021 at 
10:00 (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 21. juni 2021 kl. 10:00. 
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 21 June 2021 at 10:00 (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 
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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 til å fremsette forslag til 
vedtak i de saker som er på dagsordenen. 

 
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. 

 
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, 31. mai 2021 
 
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, 31 May 2021 
 
Solon Eiendom ASA 
Board of Directors 
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Styrets forslag 
 

The proposals of the board of directors 
 

Til sak 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. 
 
 

To item 1 Election of a 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. 
 

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  Valg av styremedlemmer 
 
Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets 
nettside. 
 
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 
vedtak med hensyn til valg av selskapets styre: 
 
«Jan-Erik Höjvall og Christian Berg velges som nye 
styremedlemmer for en periode på 2 år. 
 
 
Etter valget består Styret i Solon Eiendom ASA av: 

- Simen Thorsen, Styrets leder 
- Christian Berg, Styrets nestleder 
- Sofia Katarina Finneng, styremedlem 
- Heidi S. Austebø, styremedlem 
- Jan-Erik Höjvall, styremedlem.» 

 
To item 3 Election of directors  
 
The recommendations from the Nomination Committee are 
available at the Company’s website. 
 
The Board of Directors proposes that the general meeting 
makes the following resolution: 
 
“Jan-Erik Höjvall and Christian Berg are elected as new 
members of the board in the company for a period of 2 
years. 

 
Following the election, the Board of Directors of Solon 
Eiendom ASA consists of: 

- Simen Thorsen, Chairman of the Board 
- Christian Berg, Vice Chairman of the Board 
- Sofia Katarina Finneng, board member 
- Heidi S. Austebø, board member 
- Jan-Erik Höjvall, board member. " 

  
  
Til sak 4  Fastsettelse av godtgjørelse til styret 
 
 
Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets 
nettside.  
 

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 
vedtak med hensyn til fastsettelse av godtgjørelse til styret: 
 
          «Godtgjørelsen til styrets medlemmer og 
revisjonsutvalg for kommende periode frem til 
generalforsamling i 2022 er som følger: 

 
 

To item 4 Determination of remuneration to the  
  board of directors 
 
The recommendations from the Nomination Committee are 
available at the Company’s website.  
 

The board of directors proposes that the general meeting 
makes the following resolution: 
 
         “The remuneration to board members and audit 
committee for the coming period until the annual general 
meeting in 2022 shall be as follows: 
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Simen Thorsen, Styrets leder:   NOK 350 000 
Christian Berg, Styrets nestleder                 NOK 300 000 
Sofia Katarina Finneng, styremedlem        NOK 150 000 
Heidi S. Austbø, styremedlem               NOK 150 000 
Jan-Erik Höjvall, styremedlem                     NOK 150 000 
 
I tillegg foreslår valgkomiteen: 
 
Leder for revisjonsutvalg:   NOK 75 000» 

 

Simen Thorsen, Chairman:   NOK 350,000 
Christian Berg, Vice Chairman                     NOK 300,000 
Sofia Katarina Finneng, board member     NOK 150,000 
Heidi S. Austbø, board member               NOK 150,000 
Jan-Erik Höjvall, board member                 NOK  150,000 
 
In addition, the nomination committee proposes:  
 
Audit Committee chairman:   NOK 75,000” 

  
Til sak 5 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 kjøp av to eiendommer i Kristiansand som 
del av den større transaksjonen med 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Solon har 
kjøpt to næringseiendommer som ligger sentralt i 
Kristiansand som begge er under omregulering til bolig. 
Eiendommene ble kjøpt gjennom utsendelse av 7 416 230 
nye aksjer til SBB på kurs 43 kroner, totalt ca. NOK 
319 000 000.  
 
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. 
 
For å kunne ivareta formålet som er angitt for fullmakten 
foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne 
fravikes. 
 

To item 5 Board authorisation to increase the share 
capital in connection with 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 the acquisition of two 
properties in Kristiansand in connection with the upcoming 
transactions with Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. 
Solon has acquired two commercial properties both under 
the process of obtaining new zoning for residential purpose. 
The properties were financed through issuance of 7 416 230 
consideration shares to SBB at NOK 43 per share, in total 
approx. NOK 319 000 000.  
 
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. 
 
The purpose of the authorisations implies that the 
preferential rights for existing shareholders to subscribe for 
new shares can be set aside if the authorisations are used. 
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Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer 
følgende vedtak: 
 

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

The board of directors proposes that the general meeting 
makes the following resolution: 
 

"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 Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt 

kunne forhøyes med inntil NOK 7 416 230.  
 

2 Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 
2022, dog senest til 30. juni 2022. 

 
 

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

 
7 Med virkning fra tidspunktet for registrering av 

denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter 
denne fullmakten alle tidligere utstedte fullmakter til 
kapitalforhøyelse i Selskapet.» 
 

1 The share capital may, in one or more rounds, be 
increased by a total of up to NOK 7,416,230.  

 
2 The authorisation shall be valid until the ordinary 

general meeting in 2022, but no later than 30 June 
2022. 
 

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 
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. 
 

7 With effect from the time of registration of this 
authorisation with the Norwegian Register of 
Business Enterprises, this authorisation replaces 
previous authorisations granted to the board of 
directors to increase the share capital in the 
Company." 

 
 


