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Innkalling til ordinær generalforsamling 2022 

Ordinær generalforsamling for Odfjell SE holdes torsdag 5. mai 2022 kl. 13:00 i Conrad Mohrs 
veg 29, 5072 Bergen. 

Viktig melding: Generalforsamlingen avholdes som et hybrid møte, hvor aksjonærer 
kan velge mellom å delta online eller møte fysisk. Aksjonærer som deltar fysisk, logger 
seg inn og avgir stemmer elektronisk på samme måte som aksjonærer som deltar online 
og bes medbringe smarttelefon eller nettbrett. Ønsker aksjonær å delta, men ikke 
stemme i møtet kan det gis fullmakt, eller forhåndsstemme. Se vedlagt guide for 
beskrivelse av det tekniske.  

 

Saksliste:  

1. Åpning av generalforsamlingen, samt registrering av møtende aksjonærer. 
 
 

2. Valg av møteleder og en aksjonær til å signere møteprotokollen sammen med 
møteleder. 

 
 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
 
 

4. Hovedpunkter fra styrets beretning for 2021 og presentasjon av årsresultatet 2021 
ved CEO Kristian Verner Mørch. 

 
 

5. Revisjonsberetning. 
 
 

6. Godkjennelse av morselskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 
2021, herunder utdeling av utbytte.  
 
Styret foreslår at Generalforsamlingen vedtar at utbytte lik kr. 1.00 pr. aksje, samlet kr. 78 
978 777. Dersom forslaget vedtas vil utbytte bli utbetalt ved DnB  Verdipapirservice 16. 
mai 2022 til aksjonærer pr. 5. mai 2022. Ved Oslo Børs noteres således aksjen eksklusivt 
utbytte 6. mai 2022. 
 
 

7. Godtgjørelse til styret, revisjonsutvalg, valgkomitéen og revisor for 2021. 

I henhold til vedtak på generalforsamlingen 8. mai 2012, skal valgkomiteen foreslå 
godtgjørelse til styrets medlemmer. Valgkomiteen bygger sine vurderinger på omfanget av 
styrets arbeid i selve styret og i komiteer og utvalg. Komiteen har også vurdert de enkelte 
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honorarene på bakgrunn av styrehonorarundersøkelsen for 2021 utført av Norsk Institutt 
for Styremedlemmer.  

På dette grunnlaget foreslår valgkomiteen følgende styrehonorarer for 2021: 

Styreleder: NOK 900 000  (uendret) 
Styremedlemmer: NOK  370 000   
Revisjonsutvalg, leder: NOK  150 000  (uendret) 
Revisjonsutvalg, øvrige medlemmer: NOK  80 000   
Valgkomité, leder: NOK 75 000  (uendret) 
Valgkomité, øvrige medlemmer: NOK 50 000  (uendret) 

Revisors godtgjørelse foreslås fastsatt etter regning. 

 

8. Valg av styremedlemmer.  

I henhold til selskapets vedtekter står fire av de nåværende seks styremedlemmer til valg. 
Valgkomiteen foreslår gjenvalg av følgende styremedlemmer for en periode på to år: 

a. Laurence Ward Odfjell (styremedlem i perioden 2004 – 2007 og styrets leder 
siden mai 2010)   

b. Christine Rødsæther (styremedlem siden mai 2010) 

c. Jannicke Nilsson (styremedlem siden mai 2012) 

d. Nils Petter Dyvik (styremedlem siden januar 2020) 

Informasjon om de nominerte styremedlemmene er tilgjengelig på side 72 i selskapets 
årsrapport for 2021. 

I henhold til selskapets vedtekter velges styrets leder av generalforsamlingen for en 
periode på ett år. Styret foreslår gjenvalg av styrets leder: 

e. Laurence Ward Odfjell (styrets leder siden mai 2010) 

 
9. Styrets redegjørelse vedrørende eierstyring og selskapsledelse (Corporate 

Governance). 

Styrets redegjørelse vedrørende eierstyring og selskapsledelse er presentert i selskapets 
årsrapport for 2021 på side 74, og er også tilgjengelig på selskapets webside 
www.odfjell.com. Redegjørelsens hovedinnhold vil bli gjennomgått i generalforsamlingen. 
Det skal ikke stemmes over redegjørelsen. 

 

10. Rapport om godtgjørelse til ledende personer (asal. § 6-16b + forskrift) 

Rapport om godtgjørelse til ledende personer er basert på Retningslinjer om fastsettelse 
av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som godkjent på generalforsamling 5. 
mai 2021.  
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Rapporten er basert på nye regler i allmenaksjeloven som trådte i kraft i 2021 i form av nye 
§§ 6-16a og 6-16b med tilhørende forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for 
ledende personer. 

Styrets rapport om en godtgjørelse til ledende personer er vedlagt. Styret ber 
generalforsamlingen ved rådgivende avstemning å støtte styrets Rapport om godtgjørelse 
til ledende personer. 

 

11. Fullmakt til kjøp av egne aksjer. 

I henhold til allmennaksjeloven § 9-2 har børsnoterte aksjeselskaper rett til å erverve egne 
aksjer. På selskapets ordinære generalforsamling i 2021, fikk styret fullmakt til å erverve 
egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 43 384 474. Odfjell SE eier per i dag 5 467 
689 A-aksjer og 2 322 482 B-aksjer, som utgjør 8,98% av selskapets totale aksjer. 

Det er styrets oppfatning at styret også i fremtiden bør ha anledning til å erverve egne 
aksjer i situasjoner hvor dette anses som fordelaktig for aksjeeierne og hvor styret finner 
erverv av egne aksjer attraktivt. Fullmakten til å erverve egne aksjer bør derfor fornyes. 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

1) I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret i Odfjell SE fullmakt til kjøp av egne 
aksjer, begrenset til 17 353 790 aksjer med en samlet pålydende verdi av 
NOK 43 384 475, forutsatt at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne 
aksjer etter ervervet ikke overstiger 10% av aksjekapitalen.  

2) Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, men uansett ikke 
lenger enn til 30. juni 2023.  

3) Styret kan fritt bestemme kjøp og salg av egne aksjer. Kjøp av egne aksjer kan 
f.eks. kompensere tidligere salg av egne aksjer. Minimums- og maksimumspris ved 
kjøp av egne aksjer i henhold til denne fullmakt er henholdsvis NOK 2,50 og NOK 
250.  

4) Dersom selskapets aksjekapital er endret som følge av bonusutbetaling, aksjesplitt 
eller tilsvarende, skal pålydende verdi samt minimums- og maksimumspris justeres 
tilsvarende.  

5) Både selskapet og dets datterselskap kan kjøpe aksjer i selskapet.  
6) Vedtaket skal registreres i Foretaksregisteret uten unødvendig forsinkelse. 

 

12. Fullmakt til styret til å vedta utbetaling av aksjeutbytte på basis av årsregnskap 
vedtatt av generalforsamlingen. 

I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) kan generalforsamlingen, etter at den har godkjent 
årsregnskapet for siste regnskapsår, gi styret fullmakt til å - på et senere tidspunkt - beslutte 
utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets godkjente årsregnskap.  

Styret foreslår at generalforsamlingen beslutter å gi en slik fullmakt til styret om utdeling av 
utbytte, betinget at selskapet vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet også etter 
utdelingen i henhold til allmennaksjeloven § 8-1 (4).  
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Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, men uansett ikke lenger 
enn til 30. juni 2023. 

Odfjell SE er et SE-selskap (Societas Europaea) underlagt lov av 1. april 2005 nr. 14 om 
europeiske selskaper, allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. I henhold til § 4 i 
selskapets vedtekter har selskapet utstedt 65 690 244 A-aksjer og 21 078 704 B-aksjer. Kun 
A-aksjer har stemmerett ved generalforsamlingen, såfremt ikke annet er fastlagt i 
allmennaksjeloven. For øvrig er aksjene likestilt.  

Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall A-aksjer vedkommende eier og som er 
registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom 
aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de 
transporterte aksjene kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er 
meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen.  

Alle aksjer gir møte- og talerett på generalforsamlingen. Aksjeeier kan ta med rådgivere og gi 
én rådgiver talerett på generalforsamlingen. 

I henhold til allmennaksjeloven er det i gjeldende vedtekter fastsatt at ettersom selskapets 
årsrapport er tilgjengelig på selskapets hjemmeside, sendes denne ikke til aksjonærene i 
papirutgave med mindre aksjonærer spesielt krever dette. Dette gjelder også annen 
dokumentasjon vedrørende saker som skal vurderes av generalforsamlingen og dokumenter 
som i henhold til loven ellers skal inkluderes i, eller legges ved innkallingen til 
generalforsamlingen. 

Aksjonærer som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen, selv eller ved fullmakt, 
bes benytte vedlagte svarskjema. I henhold til selskapets vedtekter § 7 må dette være 
selskapet i hende senest 28. april 2022.  

 
Vennligst benytt en av følgende måter for deltakelse som beskrevet i vedlagte 
svarskjema/vedlegg 2. 

 
 
 

Bergen, 11. april 2022 
På vegne av styret i Odfjell SE, 

 

 
 

Laurence Ward Odfjell 
Styreleder 
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Vedlegg: 

1. Rapport om godtgjørelse til ledende personer (asal. § 6-16b + forskrift) 

2. Påmeldingskjema, forhåndsstemme og fullmaktsskjema til ordinær 
generalforsamling i Odfjell SE, 5. mai 2022 

3. Online guide for deltakelse på ordinær generalforsamling i Odfjell SE 

 
 

 

Følgende dokumenter vil være tilgjengelig på: www.odfjell.com 

 

- Innkalling til ordinær generalforsamling 2022 inkludert vedlegg 

- Odfjell SE årsrapport 2021 inkludert foreslått årsregnskap og styrets beretning for 
morselskapet og konsernet, samt revisjonsberetning og Corporate Governance rapport 

- Rapport om godtgjørelse til ledende personer for 2021 

- Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om rapport om lønn og annen godtgjørelse til 
ledende personer 

- Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer vedtatt på 
generalforsamlingen selskapet 5. mai 2021 
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1. Vedlegg 1: Styrets  Rapport om godtgjørelse til ledende personer 
(asal. § 6-16b + forskrift) 

 

1.1 INTRODUKSJON 

1.1 Bakgrunn 

Denne rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personell i Odfjell SE 
("Selskapet" eller sammen med datterselskap, “Konsernet”) er basert på retningslinjene om 
fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Konsernet vedtatt på 
generalforsamlingen i selskapet 5. mai 2021 (“Retningslinjene”). 

Rapporten er utarbeidet i henhold til kravene som definert av allmennaksjeloven 6-16 b, og 
forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer datert 11. 
Desember 2020 (“Forskriften”). Rapporten er utarbeidet i henhold til Europakommisjonens 
mal for rapporter om godtgjørelse.1  

1.2 Generell oversikt over regnskapsåret 2021  

1.2.1 Sammendrag av høydepunkter  

Mens netto resultatet i 2021 endte med negative 33 millioner dollar, reflekterte den totale 
utbetalingen under insentivordningene til ledende personell i 2021 og 2020, som nevnt 
nedenfor, at Odfjell Tankers i 2020 rapporterte sine sterkeste resultater siden 2016, i tillegg 
til fortsatt forbedrede resultater fra Odfjell Terminals.  

Nøkkelelementer vedrørende godtgjørelse i 2021: 

‐ Grunnlønnen ble justert for ledende ansatte som en del av årslønnsgjennomgangen 
for 2021, og i henhold til etablert prosess godkjent av styret etter vurdering i 
kompensasjonsutvalget.  

‐ I 2021 ble det etter styregodkjenning besluttet en tildeling på den langsiktige 
insentivplanen i henhold til prestasjoner på etablerte KPI-er.  

‐ Avhengig av prestasjon ville et kortsiktig insentiv (STI) for 2020 vanligvis bli utbetalt i 
2021 og inkludert i denne rapporten. Resultatene av resultatlønnsordningen for 2020 
resulterte i en insentivutbetaling. Denne ble imidlertid utbetalt tidlig, i desember 2020, 
til alle kvalifiserte ansatte, inkludert ledende personell, og dermed ble ingen 
resultatlønnsordning utbetalt i 2021. Den tidlige utbetalingen etter 
resultatlønnsordningen ble vurdert i kompensasjonsutvalget og godkjent i styret. 

‐ Det var ingen større hendelser i konsernets forretningsmiljø som påvirket 
godtgjørelsen til ledende ansatte og ingen endringer i sammensetningen av ledende 
personell. 

 
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rrg_draft_21012019.pdf  
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1.2.2 Konsernets resultater i 2021  

2021 var nok et uforutsigbart år med globale problemer med leverandørkjeden og andre 
Covid-19-relaterte utfordringer som påvirker bransjen. Resultatene fra våre 
kjemikalietankskip ble også negativt påvirket av forstyrrelser i leverandørkjeden i USA, mens 
vi så stabilt belegg og sunne aktivitetsnivåer på terminalene våre. Styret er skuffet over de 
økonomiske resultatene, men erkjenner at vi fortsetter å operere godt til tross for det 
utfordrende landskapet, og at vi også ligger foran vår ambisiøse plan for utslippsreduksjon. 

 

2 GODTGJØRELSE AV LEDENDE PERSONNEL I 2021 

2.1 Samlet godtgjørelse til ledende personell 

Tabell 1 nedenfor inneholder den totale godtgjørelsen fordelt på lønnselementer mottatt av 
Selskapets ledende personell for regnskapsåret 2021. 

 

 

 

2.2 Aksjekjøpsprogrammer 

Selskapet har ikke aksjekjøpsprogrammer.  

 

2.3 Bruk av retten til å kreve tilbake variabel godtgjørelse  

Retningslinjene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer har ingen 
presisering av muligheten for å kreve tilbake variabel godtgjørelse fra ledende personell som 
har mottatt eller har utestående slik godtgjørelse. 

 

Grunnlønn Kontigenter Fordeler* Ett-års 
variabel**

Flere-års 
variabel

Kristian V. Mørch
CEO

Terje Iversen
CFO

Harald Fotland
COO

Øistein H. Jensen
CSO

Punkt

* Fordeler

** Ett-års variabel

*** Andel variable godtgjørelser

Annet

Short-Term Incentive (STI) for 2020 ble utbetalt i desember 2020.

Short-Term Incentive (STI) ikke utbetalt i 2021. Hadde 2020 STI blitt utbetalt i 2021 i stedet for i 2020, ville andelen variable 
godtgjørelser vært henholdsvis 52%, 44%, 43% og 43%.

Annet: Ledergruppen sammen med sentrale ledere i Odfjell Terminaler deltar også i en Transaksjons Bonus Plan finansiert av 
Odfjell SE's fellesforetak partner Lindsay Goldberg (LG) i forbindelse med LG's pågående tilbaketrekning fra Odfjell Terminaler. I 
løpet av 2021 mottok ledergruppen en transaksjonsbonus fra LG i forhold til tilbaketrekning/salgsprosess, til en verdi av 
1,1millioner NOK. Transaksjonsbonusen er ikke inkludert i tabellen over.

133 427 2 792 559 19 %

Kommentar

Omfatter bilgodtgjørelse, personalforsikring, mobiltelefon- og bredbåndsdekning, ytterligere 16% pensjonsordning utbetalt til 
sikret bankkonto for lønn over 12G, begrenset til 18G. 1G = NOK 106 399 - sist justert 01. mai 2021.

136 670 4 207 729 19 %

1 938 000 - 202 800 - 518 332 -

135 470 3 454 821 19 %

3 062 500 - 218 556 - 790 003 -

135 701 10 516 623 28 %

2 454 000 - 208 932 - 656 419 -

7 182 000 - 262 860 - 2 936 062 -

Tabell 1 - Total godtgjørelse fordelt på lønnselementer (NOK)

Navn og stilling
Fast godtgjørelse Variable godjgjørelser

Extraordinære 
ytelser

Pensjons-
kostnader

Total 
godtgjørelse 

Andel 
variable 

godtgjørelser 
***
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3 OVERHOLDELSE AV RETNINGSLINJENE   

3.1 Informasjon om hvordan godtgjørelsen er i samsvar med retningslinjene 

Odfjell SE er et ledende internasjonalt selskap innen kjemikalietanskip og 
terminalvirksomhet. For å opprettholde og styrke sin markedsposisjon, og for å nå de målene 
styret har satt for Selskapet, er Odfjell SE avhengig av å rekruttere og beholde svært 
kompetente medarbeidere, inkludert ledere. Selskapet må derfor sikre konkurransedyktig 
kompensasjon til sine ledende ansatte. Godtgjørelsen for 2021 har vært i henhold til 
retningslinjene og gjennom faste og variable kompensasjonselementer samt 
konkurransedyktige goder har dette bidratt til selskapets langsiktige interesser og bærekraft.  

 

3.2 Informasjon om hvordan ytelseskriterier ble brukt  

Ytelseskriterier for kortsiktig insentivplan (ettårsvariabel) 

Styret har godkjent et kortsiktig prestasjonsbasert insentivprogram (STI) for alle landbaserte 
shipping ansatte som knyttes til selskapets inntjeningsevne og oppnåelse av definerte 
operasjonelle mål. Slik insentiv-avlønning for den enkelte er begrenset oppad til maksimalt 
seks månedslønner for øverste ledergruppe.  

Ytelsen iht STI-planen for 2020 var 67,3% for Corporate, som er det aktuelle jobbområdet for 
ledende personell.  For å beregne ytelsen for Corporate, som inkluderer ledende personnel, 
vektes hvert av disse tre områdene (Ship Management, Tankers og Terminals) med 1/3. Det 
ble gjort et unntak, og STI for 2020 ble utbetalt tidlig i desember 2020. Dermed ble det ikke 
utbetalt STI i 2021.  

Ytelseskriterier for langsiktig insentivplan (variabel for flere år)  

Ordinær generalforsamling 9. mai 2016 godkjente innføring av en ny langsiktig insentivplan 
(LTI) / Performance Restricted Share Plan. Den langsiktige insentivplanen vil være en 
aksjebasert ordning der aksjene har tre års bindingstid i henhold til insentivplanens regler, og 
der årlig tildeling av bundne aksjer er basert på oppnåelse av definerte mål. Deltakerne vil 
motta et kontantbeløp opp til 50% av årlig grunnlønn for CEO og opp til 33% av årlig 
grunnlønn for øvrige medlemmer av konsernledelsen og i tillegg «Global Heads», der 
nettobeløp etter forskuddstrekk skal benyttes til kjøp av bundne aksjer i Odfjell SE. Antall 
tildelte bundne aksjer vil avhenge av oppnåelse av visse nøkkelindikatorer. Disse 
indikatorene er knyttet til strategiske mål og består av: 

‐ Aksjeprisutvikling,  

‐ Avkastning på sysselsatt kapital og 

‐ Et skjønnsmessig element som fastsettes av styret ved årets slutt.  

KPI-ytelsen for 2020, godkjent av styret, og betalt i 2021 på Long-Term Incentive Plan (LTI) 
var 95.833%. 



 

ODFJ ELL  SE  – Conrad Mohrs veg 29, P.O. Box 6101 Postterminalen, 5892 Bergen, Norway   

mail@odfjell.com – Tel. +47 55 27 00 00 – CRN 930 192 503 – Odfjell.com 

9

3.3 Informasjon om fravikelser og avvik fra retningslinjene og fra prosedyren for 
gjennomføring 

Retningslinjene ble godkjent av Selskapets generalforsamling 5. Mai 2021 og frem til 
tidspunktet for denne rapporten er det ikke foreslått noen endringer i Retningslinjene.  

 

4 KOMPARATIV INFORMASJON OM ENDRING AV GODTGJØRELSE OG 
KONSERNRESULTATER  

Tabell 2 nedenfor inneholder informasjon om årlig endring av godtgjørelse for ledende 
personell på individuell basis, konsernets ytelse og gjennomsnittlig årlig endring av lønn på 
grunnlag av antall årsverk for ansatte på land i selskapet og for shipping ansatte på land 
globalt av andre ansatte enn ledende personell de siste fem regnskapsårene.  

 

 

5 INFORMASJON OM AKSJONÆRAVSTEMMING 

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b (3) skal denne rapporten inneholde en forklaring på 
resultatet av generalforsamlingens rådgivende stemme over rapport om lønn og annen 
godtgjørelse til ledende personell for foregående år. Da retningslinjene ble godkjent av 
generalforsamlingen 5. mai 2021 og det ikke er utarbeidet noen rapport for 2020, jf.  
Forskriften § 7(2), er dette ikke relevant. 

 

 
Bergen, 22. mars 2022 

Styret i Odfjell SE 

 

 



 

 1

 Ref.nr.:                       Pinkode:  
 

Innkalling til ordinær generalforsamling 
 

Ordinær generalforsamling i Odfjell SE avholdes 5. mai 2022 kl. 
13:00 i Conrad Mohrs veg 29, 5072 Bergen og online. 

  
 
Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____________, og stemmer for det antall A aksjer som er eid per  
Record date: 04.05.2022 

 
Frist for registrering av fysisk oppmøte, forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser: 28. april 2022 kl. 16:00 
 
Forhåndsstemmer 
Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.odfjell.com (bruk referansenummer og pin kode på denne blanketten), eller 
Investortjenester (hvor du er identifisert og ikke trenger Ref.nr og PIN kode). Velg Hendelser – Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til 
Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører. 
        
Online deltakelse 
Aksjonærer som vil delta online skal ikke melde seg på i forkant. 
For online deltakelse - Vennligst logg inn på https://web.lumiagm.com/177859554  Innlogging må skje senest ved start av generalforsamlingen, og det 
åpnes for innlogging en time før. Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester 
(hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post på denne blanketten. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å 
kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post genf@dnb.no  
 
Påmelding for fysisk oppmøte 
Aksjonærer som ønsker å delta fysisk må melde seg på. Påmelding for fysisk oppmøte gjøres via selskapets nettside https://www.odfjell.com  
eller via Investortjenester. For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes. I Investortjenester 
velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen 
kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 
Oslo. Gir aksjonær forhåndsstemme eller fullmakt, men ønsker å møte fysisk ber vi om en kort e-post til genf@dnb.no 
 
 
Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved påmelding for fysisk oppmøte) 
   

 
Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Odfjell SE  
Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer. 
 Ref.nr.:  Pinkode:   
 
Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside https://www.odfjell.com eller via Investortjenester. 
For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.  
I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ 
eller gå via egen kontofører Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 
Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. Blanketten må være datert og 
signert. 
 
Undertegnede: ____________________________________________________ 
gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder eller den han eller hun bemyndiger) 

 
fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 5. mai 2022 i Odfjell SE for mine/våre aksjer. 
 
 
Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)   

 
 

 
Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) 

 
 

 
 ________________________________________________________    (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver) 
 (NB: Fullmektig må sende e-post til genf@dnb.no for påloggingsdetaljer) 

Generalforsamlingen avholdes som et hybrid møte, hvor aksjonærer kan velge mellom å delta online eller 
møte fysisk. Aksjonærer som deltar fysisk, logger seg inn og avgir stemmer elektronisk på samme måte 
som aksjonærer som deltar online og bes medbringe smarttelefon eller nettbrett. Ønsker aksjonær å delta, 
men ikke stemme i møtet kan det gis fullmakt, eller forhåndsstemme. Se online guide på selskapets 
nettside https://www.odfjell.com for beskrivelse av det tekniske.  
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Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Odfjell SE 5. mai 2022 kl. 13:00. 
Benytt dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger.  
(Det er alternativt mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) 
Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes. 
 
Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller post til 
DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 28. april 2022 kl. 9. Dersom aksjeeier som 
vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. 
 
 
Blanketten må være datert og signert. 
 
 
Undertegnede: _______________________________________________                                                                              Ref.nr.:  
 
gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 5. mai 2022 i Odfjell 
SE for mine/våre aksjer.  
 
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i 
tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger.   
 
 

Agenda ordinær generalforsamling 2022 For Mot Avstår 

2. Valg av møteleder og en aksjonær til å signere møteprotokollen sammen med møteleder   

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden    

6. Godkjenning av morselskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2021, herunder utdeling av 
utbytte. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar utbytte lik kr. 1.00 pr. aksje, samlet kr. 78 978 777. 

   

7. Godkjenning av valgkomiteens forslag ad. godtgjørelse til styret og komitémedlemmer for 2021     

Godkjennelse av valgkomiteens forslag om at revisors godtgjørelse skal fastsettes etter regning   

8. Valg av styrets leder og styremedlemmer:    

a) Gjenvalg av Laurence Ward Odfjell (styremedlem) for en periode på to år, frem til 2024    

b) Gjenvalg av Christine Rødsæther (styremedlem) for en periode på to år, frem til 2024    

c) Gjenvalg av Jannicke Nilsson (styremedlem) for en periode på to år, frem til 2024    

d) Gjenvalg av Nils Petter Dyvik (styremedlem) for en periode på to år, frem til 2024    

e) Gjenvalg av Laurence Ward Odfjell (Styrets leder) for en periode på ett år, frem til 2023    

10. Rapport om godtgjørelse til ledende personer    

11. Godkjenning av forslag om fullmakt for kjøp av egne aksjer    

12. Godkjenning av fullmakt til styret til å vedta ekstraordinært aksjeutbytte i perioden frem til neste ordinære 
generalforsamling 

   

 
 
 
 
 
Sted    Dato  Aksjeeiers underskrift  

(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks) 
 



 

 

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  

ODFJELL SE 5. MAI 2022 

Odfjell SE vil gjennomføre ordinær generalforsamling den 5. mai 2022 kl. 13:00 som et hybrid møte, hvor du får 
muligheten til å enten delta fysisk, eller online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av 
hvordan du deltar online.  

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også, har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se 
innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan gi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir 
fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få 
muligheten til å stemme på sakene. 

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige 
spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike 
referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (Euronext VPS) for 
generalforsamlingen. 

Ingen påmelding er nødvendig eller ønskelig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer må være logget inn før 
generalforsamlingen starter. 

Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål er 
velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), eller sende en e-
post til genf@dnb.no 

 
HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE 

 

 

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: https://web.lumiagm.com  

enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes. 

Skriv inn Møte-ID: 177-859-554 og klikk BLI MED PÅ MØTET 

 
Du må så identifisere deg med. 

a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen 

b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling 

Du vil ha muligheten til å logge inn en time før generalforsamlingen starter. 

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og 
hvordan dette fungere teknisk. Merk at du må ha internettilgang under hele møtet. 
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HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS 
 

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til 
generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, 
Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode. 

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via https://www.euronextvps.no eller nettbank. 
Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang. 

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt 
pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett) 

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må overføres til en segregert konto i 
den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes 
det Ref.nr og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette. 

 
                                          HVORDAN AVGI STEMME 

 

Når saker er tilgjengelig for avstemming kan du stemme på alle saker så raskt du 
ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil 
skyves til din skjerm. Klikk på stemmeikonet om du klikker deg bort fra 
avstemmingen 

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når 
du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. Du får også et valg hvor du 
kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre 
valget på enkelte saker om ønskelig. 

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du 
kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter 
avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende. 

NB: Innloggede aksjonærer som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil ikke få 
muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig. 
 

 

 

SPØRSMÅL TIL GENERALFORSAMLINGEN 
 

 
Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så 
lenge møteleder holder åpent for dette. 

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen 
av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.  

Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldings boksen der det står «Still et spørsmål». Når du har skrevet ferdig, 
klikk på send knappen. 

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning 
av upassende språk. 

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men 
ikke aksjebeholdning. 

 


