Insr Insurance Group ASA
Postbox 1860, Vika
0124 Oslo, Norway

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

Til aksjeeierne i
Insr Insurance Group ASA

To the shareholders of
Insr Insurance Group ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING

NOTICE OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING

Styret i Insr Insurance Group ASA ("Styret") innkaller
med dette til ekstraordinær generalforsamling
("EGF") i Insr Insurance Group ASA ("Selskapet")
som vil bli avholdt den 26. september 2017 kl. 09:00
på
Thon
Konferansesenter
Vika
Atrium,
Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

The Board of Directors of Insr Insurance Group ASA
(the "Board") hereby calls for an extraordinary
general meeting (the "EGM") in Insr Insurance Group
ASA (the "Company") to be held on 26 September
2017 at 09.00/CET at Thon Conference Vika Atrium,
Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

Følgende dagsorden er satt for EGF:

The following agenda has been set for the EGM:

1.

registrering

av

1.

Styreleder
vil
åpne
generalforsamlingen.
registrering over møtende aksjonærer vil
gjennomført.

En
bli

The Chairman of the Board will open the general
meeting. A list of attending shareholders will be made.

2.

Åpning av møtet og
fremmøtte aksjonærer

Valg av møteleder og en person til å
medundertegne protokollen

2.

Opening of the meeting and registration
of attending shareholders

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

Styret vil foreslå at styreleder blir valgt til å lede
møtet.

The Board will propose that the general meeting
appoints the Chairman of the Board to chair the
meeting.

Én person til stede på generalforsamlingen vil bli
foreslått til å medundertegne protokollen sammen
med styreleder.

One person attending the general meeting will be
proposed to co-sign the minutes together with the
Chairman of the Board.

3.

Godkjennelse av innkalling og saker til
behandling

3.

Approval of the notice of the meeting and
the agenda

4.

Kapitalforhøyelse
vederlagsaksjer

4.

Share capital increase – Issuance of
consideration shares

–

Utstedelse

av

Selskapet har 18. august 2017 inngått en avtale med
Alpha Insurance A/S ("Selger") om å kjøpe 100% av
aksjene i NEMI Forsikring AS ("Transaksjonen"). Av
kjøpesummen på NOK 320 000 000 skal
NOK 90 000 000 gjøres opp gjennom utstedelse av 12
857 142 nye aksjer i Selskapet til en tegningskurs på
NOK 7,00 per aksje ("Vederlagsaksjene") og NOK
230 000 000 skal gjøres opp ved kontant betaling
("Kontantvederlaget").
Tegningskursen
for
Vederlagsaksjene tilsvarer tegningskursen i den
rettede emisjonen beskrevet nedenfor i punkt 5. For
ytterligere informasjon om Transaksjonen vises det til
Selskapets børsmelding 18. august 2017.

On 18 August 2017 the Company entered into an
agreement with Alpha Insurance A/S (the "Seller")
for the acquisition of 100% of the shares in NEMI
Forsikring AS (the "Transaction"). Of the purchase
price of NOK 320,000,000, NOK 90,000,000 shall be
settled by the Company issuing 12,857,142 new
shares at a subscription price of NOK 7.00 per share
(the "Consideration Shares") and NOK 230,000,000
shall be settled in cash (the "Cash Consideration").
The subscription price for the Consideration Shares
shall be equal to the subscription price in the private
placement described under item 5 below. For further
details of the Transaction reference is made to the
Company's stock exchange announcement on 18
August 2017.

Selskapet har, for å finansiere Kontantvederlaget, for
å styrke Selskapets kapitalposisjon, og potensielt
redusere Selskapets reassuranse, plassert en rettet
emisjon
med
forbehold
om
generalforsamlingsgodkjenning etc. som nærmere
beskrevet i punkt 5 nedenfor.

The Company has, to finance the Cash Consideration,
to strengthen the Company's capital position and to
potentially reduce the Company’s reinsurance
cession, placed a private placement subject to
approval by the general meeting etc. as further
described under items 5 below.

Gjennomføringen av Transaksjonen er betinget av at
(i)
generalforsamlingen
vedtar
å
utstede
Vederlagsaksjene og aksjene i den rettede emisjonen
beskrevet nedenfor i punkt 5 , (ii) at Finanstilsynet
godkjenner Transaksjonen og gjennomføringen av
den rettede emisjonen som foreslås vedtatt i punkt 5
nedenfor og (iii) at de øvrige vilkårene for
gjennomføring av Transaksjonen oppfylles eller
frafalles ("Vilkårene for Gjennomføring av
Transaksjonen).

Completion of the Transaction is subject to (i) the
general meeting resolving to issue the Consideration
Shares and the shares in the private placement
described below in item 5 (ii) that the Norwegian
Financial Supervisory Authority approves the
Transaction and the private placement under items 5
below, and (iii) that the remaining conditions for
completion of the Transaction have been satisfied or
waived (the "Conditions for Completion of the
Transaction").

Transaksjonen vil bli gjennomført når Vilkårene for
Gjennomføring av Transaksjonen er oppfylt ("Closing
Dato"). Transaksjonen bortfaller dersom den ikke er
gjennomført innen 31. desember 2017.

The Transaction will be completed when the
Conditions for Completion of the Transaction have
been satisfied (the "Closing Date"). The Transaction
will be terminated if it is not completed within 31
December 2017.

Styret foreslår under henvisning til dette at
generalforsamlingen treffer følgende vedtak knyttet til
utstedelse av Vederlagsaksjene:

On this basis, the Board proposes that the general
meeting adopts the following resolution:

(i)

Aksjekapitalen forhøyes med NOK 10 285
713,60 gjennom utstedelse av 12 857 142 nye
aksjer, hver med pålydende verdi på NOK 0,8.

(i)

The share capital of the Company shall be
increased by NOK 10,285,713.60 through the
issuance of 12,857,142 new shares, each with
a nominal value of NOK 0.8.

(ii)

De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på
NOK 7,00 per aksje.

(ii)

The new shares are issued at a subscription
price of NOK 7.00 per share.

(iii)

De nye aksjene utstedes til Alpha Insurance
A/S, c/o Harbour House, Sundkrogsgade 21,
2100 København Ø, Danmark.

(iii)

The new shares are issued to Alpha Insurance
A/S, c/o Harbour House, Sundkrogsgade 21,
2100 Copenhagen Ø, Denmark.

(iv)

De
nye
aksjene
tegnes
på
egen
tegningsblankett på Closing Dato, men senest
31. desember 2017. Fortrinnsretten til
eksisterende aksjonærer i henhold til § 10-4 i
allmennaksjeloven fravikes.

(iv)

The new shares shall be subscribed for on a
separate subscription form, on the Closing
Date, but no later than 31 December 2017. The
pre-emptive rights of the existing shareholders
under § 10-4 of the Public Limited Liability
Companies Act are set aside.

(v)

Oppgjør av de nye aksjene skjer ved
overdragelse av 100% av aksjene i Nemi
Forsikring AS hvor partene er enig om at
NOK 90 000 000 av kjøpesummen på NOK 320
000 000 skal gjøres opp gjennom tegning av
aksjer i Selskapet og NOK 230 000 000 skal
gjøres opp kontant. Overdragelsen skal
gjennomføres på Closing Dato, men likevel
ikke senere enn 31. desember 2017.

(v)

Settlement for the new shares shall be made
by the transfer of 100% of the shares in Nemi
Forsikring AS, where the parties have agreed
that NOK 90,000,000 of the total purchase
price of NOK 320,000,000 shall be settled
through the subscription of shares in the
Company, and NOK 230,000,000 shall be
settled in cash. The transfer shall take place on
the Closing Date, but no later than 31
December 2017.

(vi)

De nye aksjene skal gi rett til utbytte og andre
aksjonærrettigheter
fra
det
tidspunkt
kapitalforhøyelsen
er
registrert
i
Foretaksregisteret.

(vi)

The new shares shall carry rights to dividends
and other shareholders rights from the date on
which the share capital increase is registered
with the Norwegian Register of Business
Enterprises.

(vii)

Selskapets estimerte kostnader i forbindelse
med kapitalforhøyelsen er ca. NOK 500 000.

(vii)

The Company's estimated costs in connection
with the capital increase are approx.
NOK 500,000.

(viii)

§ 1-3 i vedtektene skal endres slik at den
gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter
kapitalforhøyelsen.

(viii)

§ 1-3 of the articles of association shall be
amended so as to reflect the share capital and
number of shares after the share capital
increase.

(ix)

Vedtaket
og
gjennomføringen
av
kapitalforhøyelsen er betinget av at Vilkårene
For
Gjennomføringen
av
Transaksjonen
oppfylles eller frafalles.

(ix)

The resolution and the completion of the
capital increase is subject to that the
Conditions for Completion of the Transaction
have been satisfied or waived.

5.

Kapitalforhøyelse – Utstedelse av nye
aksjer gjennom rettet emisjon

5.

Increase of share capital – Issuance of
new shares in a private placement

Selskapet har, betinget av at Vilkårene for
Gjennomføring av Transaksjonen oppfylles eller
frafalles, plassert en rettet emisjon og allokert 57 200
000 nye aksjer med pålydende NOK 0,8 (de "Nye
Aksjene") til en tegningskurs på NOK 7,00 per aksje
(den "Rettede Emisjonen"). Den Rettede Emisjonen
vil gi et bruttoproveny på NOK 400 400 000. De Nye
Aksjene er allokert til både eksisterende aksjonærer
og nye investorer. For ytterligere informasjon om den
Rettede Emisjonen vises det til Selskapets
børsmeldinger 29. august 2017.

The Company has, subject to the Conditions for
Completion of the Transaction having been satisfied
or waived, placed a private placement and has
allocated 57,200,000 new shares with a nominal value
of NOK 0.8 (the "New Shares") at a subscription
price of NOK 7.00 per share (the "Private
Placement"). The Private Placement will raise gross
proceeds of NOK 400,400,000. The New Shares have
been allocated to existing shareholders and new
investors. For further details of the Private Placement
reference is made to the Company's stock exchange
announcements on 29 August 2017.

Nettoprovenyet fra den Rettede Emisjonen vil bli brukt
til
å
finansiere
Kontantvederlaget
på
NOK 230 000 000,
til
å
styrke
Selskapets
kapitalsituasjon og potensielt redusere reassuransen.

The net proceeds of the Private Placement will be used
to finance the Cash Consideration of NOK
230,000,000, to strengthen the Company’s capital
position, and to potentially reduce the reinsurance
cession.

Styret har vurdert ulike alternativer for innhenting av
egenkapital. Etter grundige vurderinger har Styret
kommet til at det er i Selskapets og aksjonærenes
interesse å hente inn egenkapital gjennom den
Rettede Emisjonen.

The Board has assessed various options for raising
equity. After a thorough assessment, the Board has
concluded that it is in the Company's and the
shareholders' interest to raise equity through the
Private Placement.

Den Rettede Emisjonen gjør det mulig for Selskapet å
sikre finansieringen av Transaksjonen raskere og på
bedre vilkår enn hva som hadde vært tilfelle med en
fortrinnsrettsemisjon.
Gjennom
den
Rettede
Emisjonen
vil
Selskapet
også
styrke
sin
aksjonærbase.

The Private Placement allows the Company to secure
financing of the Transaction more quickly and at more
favourable terms than a rights issue would have
allowed. The Company will also through the Private
Placement strengthen its shareholder base.

Det foreslås derfor at fortrinnsretten for de
eksisterende aksjonærene til å tegne nye aksjer i
henhold til § 10-4 i allmennaksjeloven fravikes, og at
alle aksjene skal tegnes av ABG Sundal Collier ASA på
vegne av investorene som har blitt allokert de Nye
Aksjene i den Rettede Emisjonen.

It is therefore proposed that the preferential right of
the existing shareholders to subscribe for new shares
pursuant to § 10-4 of the Norwegian Public Limited
Liability Companies Act is waived, and that ABG
Sundal Collier ASA shall subscribe for all the New
Shares on behalf of the investors that have been
allocated the New Shares in the Private Placement.

Styret foreslår likevel at det gjennomføres en
etterfølgende emisjon som er nærmere beskrevet i
punkt 6 nedenfor.

The Board, nevertheless, proposes that a subsequent
offering is carried out as described in item 6 below.

Styret foreslår under henvisning til dette
generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

The Board proposes on the basis of this that the
general meeting adopts the following resolution:

at

(i)

Aksjekapitalen forhøyes med NOK 45 760 000
gjennom utstedelse av 57 200 000 nye aksjer,
hver med pålydende verdi på NOK 0,8.

(i)

The share capital of the Company shall be
increased by NOK 45,760,000 through the
issuance of 57,200,000 new shares, each with
a nominal value of NOK 0.8.

(ii)

De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på
NOK 7,00 per aksje.

(ii)

The new shares are issued at a subscription
price of NOK 7.00 per share.

(iii)

De nye aksjene tegnes av ABG Sundal Collier
ASA på vegne av, og i medhold av fullmakter
fra, investorer som har bestilt og fått tildelt
aksjer i den Rettede Emisjonen, og skal tegnes
på egen tegningsblankett, når Vilkårene for
Gjennomføring av Transaksjonen er oppfylt
eller frafalt, likevel ikke senere enn
31. desember
2017.
Fortrinnsretten
til
eksisterende aksjonærer i henhold til § 10-4 i
allmennaksjeloven fravikes.

(iii)

The new shares may be subscribed for by ABG
Sundal Collier ASA on behalf of, and pursuant
to proxies from, investors that have ordered
and been allocated shares in the Private
Placement, and shall be subscribed on a
separate
subscription
form,
when
the
Conditions for Completion of the Transaction
have been satisfied or waived, but in no event
later than 31 December 2017. The pre-emptive
rights of the existing shareholders under § 104 of the Public Limited Liability Companies Act
are set aside.

(iv)

Betaling av tegningsbeløpet skal skje til en
spesiell emisjonskonto når Vilkårene for
Gjennomføring av Transaksjonen er oppfylt
eller frafalt, likevel ikke senere enn
31. desember 2017.

(iv)

Payment of the subscription amount shall be
made to a special share issue account when
the conditions for completion of the
Transaction have been fulfilled, but in no event
later than 31 December 2017.

(v)

De nye aksjene skal gi rett til utbytte og andre
aksjonærrettigheter
fra
det
tidspunkt
kapitalforhøyelsen
er
registrert
i
Foretaksregisteret.

(v)

The new shares shall carry rights to dividends
and other shareholders rights from the date on
which the share capital increase is registered
with the Norwegian Register of Business
Enterprises.

(vi)

Selskapets estimerte kostnader i forbindelse
med
kapitalforhøyelsen
er
ca.
NOK 11 250 000.

(vi)

The Company's estimated costs in connection
with the capital increase are approx. NOK
11,250,000.

(vii)

§ 1-3 i vedtektene skal endres slik at den
gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter
kapitalforhøyelsen.

(vii)

§ 1-3 of the articles of association shall be
amended so as to reflect the share capital and
number of shares after the share capital
increase.

(viii)

Vedtaket
og
gjennomføringen
av
kapitalforhøyelsen er betinget av at Vilkårene
for
Gjennomføringen
av
Transaksjonen
oppfylles eller frafalles.

(viii)

The resolution and the completion of the share
capital increase is subject to the Conditions for
Completion of the Transaction having been
satisfied or waived.

6.

Fullmakt
til
kapitalforhøyelse
Reparasjonsemisjonen

6.

Authorisation to increase
capital – Repair Offering

–

the

share

Styret foreslår å gjennomføre en etterfølgende
emisjon
av
inntil
5 714 285
nye
aksjer
("Reparasjonsemisjonen") rettet mot Selskapets
aksjonærer per 29. august 2017 (slik det fremgår av
aksjeeierboken i Verdipapirsentralen ("VPS") 31.
august 2017) ("Registreringsdatoen"), som ikke
har blitt tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen og som
ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor et slikt
tilbud vil være ulovlig eller (med unntak for Norge) vil
kreve utarbeidelse av prospekt el. ("Berettigende
Aksjonærer"), betinget av at den Rettede Emisjonen
og
Transaksjonen
gjennomføres.
Reparasjonsemisjonen vil bli gjennomført til samme
tegningskurs per aksje som i den Rettede Emisjonen.

The Board proposes to carry out a subsequent offering
of up to 5,714,285 new shares (the "Repair
Offering") directed towards shareholders of the
Company as of 29 August 2017 (as registered in the
Norwegian Central Securities Depository (VPS) on 31
August 2017), (the "Record Date") who have not
been allocated shares in the Private Placement and
who are not resident in a jurisdiction where such
offering would be unlawful, or would (in jurisdictions
other than Norway) require any prospectus filing,
registration
or
similar
action
("Eligible
Shareholders"), subject to completion of the Private
Placement and the Transaction. The subscription price
in the Repair Offering will be equal to the subscription
price in the Private Placement.

Styret forbeholder seg retten til å trekke dette
forslaget både før og etter EGF dersom kursen på
Selskapets aksjer utvikler seg slik at det ikke er i de
Berettigede Aksjonærenes interesse å gjennomføre
Reparasjonsemisjonen.

The Board reserves the right to withdraw this proposal
both before and after the EGM if, due to the
development of the share price, it is not in the interest
of the Eligible Shareholders to conduct the Repair
Offering.

Selskapets Berettigende Aksjonærer vil motta 1 (én)
tegningsrett per 7,12 aksje(r) i Selskapet de er
registrert som eier av i VPS på Registreringsdatoen.
Antallet tegningsretter vil bli rundet ned til nærmeste
hele tegningsrett. Tegningsrettene vil ikke være
omsettelige. 1 (én) tegningsrett vil gi rett til å tegne
1 ny aksje i Reparasjonsemisjonen.

The Company's Eligible Shareholders will receive 1
(one) subscription right per 7.12 share in the
Company they are registered as owner of in VPS on
the Record Date. The number of subscription rights
will be rounded down to the nearest whole
subscription right. The subscription rights will not be
tradable. 1 (one) subscription right will give the right
to subscribe for 1 new share in the Repair Offering.

Det vil bli lagt opp til en tegningsperiode på 2 uker
som vil starte etter at den Rettede Emisjonen og
Transaksjonen er gjennomført. Selskapet forventer at
den Rettede Emisjonen og Transaksjonen vil være
gjennomført innen utløpet av oktober 2017, men
gjennomføringen kan bli både tidligere og senere.

The intention is that the subscription period will be 2
weeks and it will start following completion of the
Private Placement and the Transaction. The Company
expects the Private Placement and the Transaction to
be completed by the end of October 2017, but
completion could be earlier or later.

Styret foreslår under henvisning til dette
generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

at

The Board proposes on the basis of this that the
general meeting adopts the following resolution:

(i)

Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 1014 fullmakt til å forhøye Selskapets
aksjekapital med inntil NOK 4 571 428
gjennom utstedelse av inntil 5 714 285 nye
aksjer
for
å
gjennomføre
Reparasjonsemisjonen.

(i)

The board of directors is authorised under §
10-14 (1) of the Public Limited Companies Act
to increase the Company's share capital by up
to NOK 4,571,428 through the issuance of up
to 5,714,285 new shares to carry out the
Repair Offering.

(ii)

Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot
innskudd i penger. Fullmakten omfatter ikke
beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven
§ 13-5.

(ii)

The authority covers capital increases against
contributions in cash. The authority does not
cover resolutions on mergers in accordance
with § 13-5 of the Public Limited Companies
Act.

(iii)

Aksjeeiernes
fortrinnsrett
allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

etter

(iii)

The pre-emptive rights of the shareholders
under the Public Limited Companies Act § 104 may be set aside.

(iv)

Fullmakten gjelder frem til 28. februar 2018,
likevel slik at den bortfaller dersom
Transaksjonen og den Rettede Emisjonen ikke
gjennomføres.

(iv)

The authorisation is valid until 28 February
2018, but shall expire if the Transaction and
the Private Placement are not completed.

(v)

Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen
vedtar Styrets forslag i punkt 4 og 5.

(v)

The resolution is subject to the general
meeting resolving to approve the Board's
proposals under items 4 and 5.

7.

Forslag om vedtektsendring

7.

Proposal for an amendment to the articles of
association

Det følger av Finansforetaksloven § 11-2 at et
forsikringsselskaps bare kan oppta fremmedkapital,
herunder ansvarlig lån, som skal telle som
regulatorisk ansvarlig kapital dersom det følger av
vedtektene at Selskapet kan reise slik kapital. For å
ha fleksibilitet til å oppta slik kapital foreslår Styret at
generalforsamlingen vedtar at følgende bestemmelse
skal inntas som en ny § 2-8 i Selskapets vedtekter:

Pursuant to Financial Undertaking Act § 11-2, an
insurance company may only take up debt, hereunder
subordinated loans, that shall count as regulatory
subordinated capital if this is authorised in the
company’s articles of association. To have the
flexibility to take up such debt, the Board proposes
that the general meeting resolves to insert the
following provision as a new § 2-8 of the Company's
articles of association:

Generalforsamlingen kan treffe vedtak, eller avgi
fullmakt til styret, om å oppta fremmedkapital,
herunder ansvarlig lån, som skal telle som
regulatorisk ansvarlig kapital. Ved avgivelse av
fullmakt skal generalforsamlingen gi en ramme på
størrelsen av denne kapitalen. Vedtak eller avgivelse
av fullmakt etter denne bestemmelse krever samme
flertall som for vedtektsendring, jfr. § 3-1.

The general meeting can resolve, or grant the board
of directors with an authority, to take up debt,
hereunder subordinated loans, that shall count as
regulatory subordinated capital. When issuing a power
of attorney, the general meeting shall specify the
amount limitation of the debt. Resolutions or
issuances of powers of attorney pursuant to this
provision requires the same majority as resolutions to
amend the company's articles of association, cf. § 31.

***

***

Ingen andre saker foreligger til behandling.

No other matters are one the agenda.

***

***

Årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning for
2016, Selskapets vedtekter, samt sakkyndig
redegjørelse for tingsinnskuddet i henhold til vedtak i
punkt
4
("Sakkyndigredegjørelsen")
er
tilgjengelige på Selskapets nettside www.insr.io og for
gjennomsyn på Selskapets forretningskontor.

The Company's annual accounts, annual report and
auditor's report for the financial year 2016, the
Company's articles of association as well as the expert
statement for the contribution in kind under item 4
(the "Expert Statement") are available at the
Company's website www.insr.io and for review at the
Company's business office.

For hendelser etter siste balansedag vises det til
Selskapets kvartalsrapporter og børsmeldinger
inklusiv børsmeldingene 18. og 29. august 2017 hvor
Transaksjonen og den Rettede Emisjonen ble
annonsert.

For events after the last balance sheet day, please
refer to the Company's quarterly reports and stock
exchange notifications including the notifications on
18 and 29 August 2017 where the Transaction and the
Private Placement were announced.

***

***

Oslo, 5. september 2017

Styrets leder

[INTENTIONALLY LEFT BLANK]

Retningslinjer for fremmøte

Guidelines for attendance

Per dato for innkallingen er det 63 614 503 aksjer i
Selskapet, hver med en pålydende verdi på NOK 0,8
og hvor hver representerer én stemme på selskapets
generalforsamling. Selskapet eier ingen egne aksjer.

As of the date of this notice, there are 63,614,503
shares of the Company, each with a nominal value of
NOK 0.8 and each representing one vote at the
Company’s general meeting. The Company does not
hold any treasury shares.

Aksjonærer
som
ønsker
å
delta
på
generalforsamlingen bes om å returnere en signert
versjon av vedlagte påmeldingsskjema innen 25.
september 2017, 16:00 CET til Insr Insurance Group
ASA, Postboks 1860 Vika, 0124, Oslo, Norge eller per
e-post til gro.hesstvedt@insr.io. Aksjonærer som ikke
kan møte, oppfordres til å returnere en signert versjon
av vedlagte fullmakt til samme postadresse eller epostadresse innen 25. september 2017, 16:00 CET.

Shareholders who wish to attend the general meeting
are asked to return a signed version of the enclosed
attendance slip within 25 September 2017, 16:00 CET
to Insr Insurance Group ASA, P.O. Box 1860 Vika,
0124
Oslo,
Norway
or
by
email
to
gro.hesstvedt@insr.io Shareholders that cannot be
present are requested to return a signed version of
the enclosed proxy form to the same mailing or email
address within 25 September 2017, 16:00 CET.

Aksjonærer som eier aksjer i Selskapet gjennom en
forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, må kontakte
forvalteren og be om å bli direkte registrert i den
norske Verdipapirsentralen ("VPS") dersom de ønsker
å
møte
på
generalforsamlingen,
og
bruke
stemmeretten sin.

Shareholders who own shares in the Company
through a nominee/share manager, cf. the Norwegian
Public Limited Liability Companies Act § 4-10, must
contact the nominee/share manager and request to
be directly registered in the Norwegian Central
Securities Depository (“VPS”) should they wish to
attend the annual general meeting and use their
voting rights.

I overensstemmelse med vedtektene § 2-6 sendes
ikke vedleggene til innkallingen med post til
aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at
vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende
med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt
dokumentene, kan henvendelse rettes til Selskapet på
telefon: +47 415 21 490, eller ved å sende en
forespørsel pr e-post til gro.hesstvedt@insr.io.

In accordance with § 2-6 of the Company’s articles of
association, the appendices to the notice will not be
sent by post to the shareholders. A shareholder may
nonetheless demand to be sent the appendices by
post free of charge. If a shareholder wishes to have
the documents sent to him, such request can be
addressed to the Company by way of telephone: +47
415 21 490 or by email to gro.hesstvedt@insr.io.

Aksjonærene
har
generalforsamlingen:

The shareholders have the following rights in respect
of the general meeting:








følgende

rettigheter

på

Rett til å delta på generalforsamlingen enten
personlig eller ved fullmektig.
Rett til å snakke på generalforsamlingen.
Retten til å være ledsaget av en rådgiver på
generalforsamlingen, og til å gi en slik rådgiver
talerett.
Rett til å kreve opplysninger fra medlemmene
av styret og administrerende direktør om
forhold som kan innvirke på bedømmelsen av
(i) saker som er forelagt aksjeeierne til
avgjørelse, og (ii) Selskapets økonomiske
stilling, herunder informasjon om aktiviteten i
andre selskaper som Selskapet deltar i, og
andre saker
som skal
behandles
på
generalforsamlingen,
med
mindre
de
opplysninger som kreves ikke kan gis uten
uforholdsmessig skade for selskapet.



Rett til å fremsette alternativer til styrets
forslag under de saker som skal behandles på
generalforsamlingen.







The right to attend the general meeting, either
in person or by proxy.
The right to speak at the general meeting.
The right to be accompanied by an advisor at
the general meeting and to give such advisor
the right to speak.
The right to require information from the
members of the Board and the chief executive
officer about matters which may affect the
assessment of (i) items which have been
presented to the shareholders for decision and
(ii) the Company’s financial position, including
information about activities in other companies
in which the Company participates and other
business to be transacted at the general
meeting, unless the information demanded
cannot
be
disclosed
without
causing
disproportionate harm to the Company.
The right to present alternatives to the Board’s
proposals in respect of matters on the agenda
at the general meeting.

Insr Insurance Group ASA
Postbox 1860, Vika
0124 Oslo, Norway

PROXY FORM

APPENDIX 1

The undersigned shareholder hereby authorises (indicate by check mark):
☐ the chairman of the board Åge Korsvold (or whomever he authorises)
☐ _________________________________________
to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Insr
Insurance Group ASA on 26 September 2017.
If the shareholder so desires and the chairman of the board has been appointed as proxy,
the voting instructions below can be filled in and returned to the Company. The shares will
then be voted in accordance with the instruction and the following guidelines:


If the box "FOR" has been ticked, the proxy is instructed to vote for the proposal in
the notice, with any changes suggested by the board of directors, the chairman of
the board or the chairperson of the meeting, or for the proposal in the
recommendation of the nomination committee in items were there is a
recommendation by the nomination committee. In case of changes in the proposals
included in the notice, the proxy can at his/her own discretion abstain from voting
the shares.



If the box "AGAINST" has been crossed out, this implies that the proxy is instructed
to vote against the proposal in the notice, with any changes suggested by the board,
the Chairman of the Board or the chairman of the meeting, or for the proposal in the
recommendation of the nomination committee in items were there is a
recommendation by the nomination committee. In case of changes in the proposals
included in the notice, the proxy can at his/her own discretion abstain from voting
the shares.



If the box "ABSTAIN" has been ticked, the proxy is instructed to abstain from voting
the shares.



If it is not stated how the vote shall be cast under one or more items, the instruction
shall be treated as if it the box "FOR" had been ticked.



In respect of elections, the instructions are only valid for voting in respect of elections
of the candidates whom have been listed in the recommendation by the nomination
committee.



In respect of a vote over matters that are not included on the agenda and which may
validly come before the meeting the proxy is free to decide how the shares shall be
voted. The same applies for votes over matters of formal nature, such as election of
the chairperson of the meeting, voting order or voting procedure.



If a shareholder has inserted another person than the chairman of the board as proxy,
and wants to give such person instructions on voting, this is a matter between the
shareholder and the proxy. In such a situation the Company does not undertake any
responsibility to verify that the proxy votes in accordance with the instructions.

Neither the Company nor the chairman of the board can be held responsible for any loss
resulting from the proxy form not being received by the proxy in time. The Company and
the chairman of the board are not responsible for ensuring that votes will be cast in
accordance with the proxy form, and have no responsibility in connection with cast of votes
pursuant to the proxy form or as a consequence of votes not being cast.

ITEM

FOR

AGAINST

ABSTAIN

1

Opening of the meeting and registration of
attending shareholders

2

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

☐

☐

☐

3

Approval of notice of the meeting and the
agenda

☐

☐

☐

4

Share capital increase – Issuance of
consideration shares

☐

☐

☐

5

Share capital increase – Issuance of new
shares in a private placement

☐

☐

☐

6

Authorisation to increase the share capital –
Repair Offering

☐

☐

☐

7

Proposal for an amendment of the articles of
association

☐

☐

☐

Date:

_________________________________________

Name (in block letters):

_________________________________________

Address:

_________________________________________
_________________________________________

Signature:

_____________________________________ *

The proxy form is sent to Insr Insurance Group ASA, Box 1860 Vika, 0124 Oslo, Norway,
or per e-mail gro.hesstvedt@insr.io
* If the proxy is given on behalf of a company or other legal entity, relevant evidence of
authority must be attached so as to evidence that the person signing the proxy form is
properly authorized. The receiver of the proxy is free in his/her own discretion to use or
reject the proxy in case relevant evidence of authority has not been received.

ATTENDANCE FORM

APPENDIX 1

The undersigned shareholders/proxy holder will be attending the extraordinary general
meeting in Insr Insurance Group ASA on 26 September 2017.
Place:

______________________________

Name:

______________________________

Date: _____ / _____ 2017

______________________________
Address:

______________________________

Signature: ______________________________
If the undersigned is a proxy holder:
I/we will meet as proxy for__________________________________ (name).
(Please attach proxy forms)
The attendance form is sent in by mail to Insr Insurance Group ASA, Box 1860 Vika, 0124
Oslo, Norway or per e-mail to gro.hesstvedt@insr.io
It is requested that the attendance form is sent so that is received within 25 September
2017 at 12.00 CET.

Insr Insurance Group ASA
Postbox 1860, Vika
0124 Oslo, Norway

FULLMAKTSSKJEMA

VEDLEGG 1

Undertegnede aksjeeier gir herved (sett kryss):
☐ styrets leder Åge Korsvold (eller den han bemyndiger)
☐ _________________________________________
fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på den ekstraordinær
generalforsamlingen i Insr Insurance Group ASA 26. september 2017.
Dersom aksjonæren ønsker det og styrets leder er innsatt som fullmektig kan
stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes Selskapet. Det vil da bli avgitt stemme
for aksjene i henhold til instruksen og følgende retningslinjer:


Dersom det er krysset av for "FOR" innebærer det en instruks til fullmektigen om å
stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller
møteleder måtte foreslå, eller for forslaget i valgkomitéens innstilling i saker der det
foreligger innstilling fra valgkomitéen. Ved eventuelle endringer i forhold til forslaget
/ innstillingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.



Dersom det er krysset av for "MOT" innebærer det en instruks til fullmektigen om å
stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller
møteleder måtte foreslå, eller i mot valgkomitéens innstilling i saker der det foreligger
innstilling fra valgkomitéen. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag /
innstillingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.



Dersom det er krysset av for "AVSTÅR" innebærer det en instruks til fullmektigen om
ikke å avgi stemme for aksjene.



Dersom det ikke er angitt hvordan det skal stemmes i en eller flere av sakene skal
instruksen behandles på samme måte som om det var krysset av for "FOR".



Ved valg er instruksen begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater
som er angitt i valgkomitéens innstilling.



Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas
opp til avgjørelse i generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan
det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold,
f.eks. valg av møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.



Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi
vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren
og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar Selskapet
seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til
instruksen og heller ikke for å viderebringe instruksen til slik fullmektig.

Verken Selskapet eller styrets leder kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som
følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og styrets leder
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 eller som følge av
at stemme ikke blir avgitt.

SAK

FOR

MOT

AVSTÅR

1

Åpning av møtet og registrering av fremmøtte
aksjonærer

2

Valg av møteleder og en person til å
medundertegne protokollen

☐

☐

☐

3

Godkjenning av innkalling og saker til behandling

☐

☐

☐

4

Kapitalforhøyelse – Utstedelse av
vederlagsaksjer

☐

☐

☐

5

Kapitalforhøyelse – Utstedelse av nye aksjer
gjennom rettet emisjon

☐

☐

☐

6

Forslag om fullmakt til kapitalforhøyelse –
Reparasjonsemisjon

☐

☐

☐

7

Forslag om vedtektsendring

☐

☐

☐

Dato:

_____________________________________

Navn (blokkbokstaver):

_____________________________________

Adresse:

_____________________________________

Signatur:

____________________________________ *

Fullmakten sendes til Insr Insurance Group ASA, Postboks 1860 Vika, 0124, Oslo, Norge,
eller per e-post til gro.hesstvedt@insr.io
*Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges
firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi
fullmakten. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke mottas står fullmektigen fritt til å
benytte eller forkaste fullmakten etter eget skjønn.

PÅMELDINGSSKJEMA

VEDLEGG 2

Undertegnede aksjeeier/fullmektig vil møte på ekstraordinær generalforsamling i Insr
Insurance Group ASA den 26. september 2017.
Sted:

______________________________

Navn:

______________________________

Adresse:

______________________________

Dato: _____ / _____ 2017

______________________________
Signatur:

______________________________

Dersom undertegnede er fullmektig:
Jeg/vi møter som fullmektig for __________________________________ (navn)
(fullmakten(e) bes vedlagt).
Påmeldingsskjemaet sendes per post til Insr Insurance Group ASA, Postboks 1860 Vika,
0124, Oslo, Norge eller per e-post til gro.hesstvedt@insr.io
Det anmodes om at skjemaet sendes slik at det blir mottatt innen 25. september 2017 kl.
12:00 CET.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

