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 ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

NOTICE OF ORDINARY
GENERAL MEETING

Styret i Insr Insurance Group ASA ("Styret") innkaller
med dette til ordinær generalforsamling i Insr
Insurance Group ASA ("Selskapet") som vil bli
avholdt den 23. mai 2018 kl. 15:00 på Thon
Konferansesenter Vika Atrium, Munkedamsveien 45,
0250 Oslo.

The Board of Directors of Insr Insurance Group ASA
(the "Board") hereby calls for an ordinary general
meeting in Insr Insurance Group ASA (the
"Company") to be held on 23 May 2018 at 15:00 CET
at Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45,
0250 Oslo.

Følgende dagsorden er satt for generalforsamlingen:

The following agenda has been set for the general
meeting:

1.

1.

Åpning av møtet og registrering av
fremmøtte aksjonærer

Styreleder åpner generalforsamlingen.
aksjonærer registreres.
2.

Møtende

Valg av møteleder og en person til å
medundertegne protokollen

Opening of the meeting and registration
of attending shareholders

The Chairman of the Board opens the general meeting
and registers attending shareholders.
2.

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

Styret foreslår at styreleder velges til å lede møtet.

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

Én person til stede på generalforsamlingen velges til
å
medundertegne
protokollen
sammen
med
styreleder.

One person attending the general meeting is chosen
to co-sign the minutes together with the Chairman of
the Board.

3.

Godkjennelse av innkalling og saker til
behandling

3.

Approval of the meeting notice and
agenda

4.

Godkjenning av årsregnskap og
årsberetning for Insr Insurance Group
ASA og konsernet for regnskapsåret
2017

4.

Approval of the annual accounts and
annual report for Insr Insurance Group
ASA and the Group for the financial year
2017

Årsregnskap og Styrets årsberetning for 2017 for Insr
Insurance Group ASA og konsernet er inntatt i
årsrapporten for 2017, tilgjengelig på Selskapets
internettside www.insr.io

The Company's Annual Accounts and the Directors`
Report for 2017 for Insr Insurance Group ASA and the
Group is enclosed in the Annual Report, available on
the Company's website www.insr.io

Styret foreslår at det
regnskapsåret 2017.

for

The Board proposes no dividend for the financial year
2017.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende
vedtak:

The Board proposes that the general meeting makes
the following resolution:

"Styrets forslag til årsregnskap for Insr Insurance
Group ASA og konsernet, herunder disponering av
årets resultat og styrets beretning for 2017
godkjennes."

"The Board’s proposal for the Annual Accounts for Insr
Insurance Group ASA and the Group, including the
Board’s Report and proposed result allocation for the
year 2017, are approved."

5.

5.

ikke

vedtas

utbytte

Orientering om Styrets redegjørelse for
foretaksstyring

Stryets redegjørelse for foretaksstyring er inntatt i
årsrapporten for 2017, tilgjengelig på Selskapets
internettside www.insr.io.

Briefing on the Board's corporate
governance statement

The Board's corporate governance statement is
included in the Annual Report for 2017, available on
the Company's website www.insr.io.

6.

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn
og annen godtgjørelse til ledende
ansatte

6.

The Board's declaration on salaries and
other remuneration for senior
management

Styret viser til erklæringen om fastsettelse av lønn og
annen godtgjørelse til ledende ansatte som er inntatt
i note 9 i Selskapets årsregnskapet for 2017
("Erklæringen").
Årsregnskapet
er
inntatt
i
årsrapporten for 2017 som er tilgjengelig på
Selskapets internettside www.insr.io. Det skal kun
avholdes en rådgivende avstemning over Erklæringen
siden den ikke inneholder retningslinjer for tildeling av
opsjoner.

The Board refers to the Board's Declaration on salaries
and other remuneration for senior management which
is included in note 9 in the Company's annual account
for 2017 (the "Declaration"). The Company's annual
account is enclosed in the annual report for 2017
which is available on the Company's website
www.insr.io. Only an advisory vote shall be held since
the Declaration does not contain any guidelines for
grant of options. .

Styrets foreslår
følgende vedtak:

treffer

The Board proposes that the general meeting makes
the following resolution:

"Generalforsamlingen slutter seg til retningslinjene i
erklæringen om fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse til ledende ansatte i Insr Insurance
Group ASA."

"The general meeting endorses the guidelines in the
declaration on salaries and other remuneration to
senior management of Insr Insurance Group ASA."

7.

7.

at

generalforsamlingen

Godkjennelse av opsjonstildeling

Approval of allocation of options

Selskapets eksisterende opsjonsprogrammer er
nærmere beskrevet i Erklæringen. I tillegg tildelte
Styret 2 300 000 opsjoner til ledende ansatte 27.
februar
2018
betinget
av
samtykke
fra
generalforsamlingen ("Opsjonstildelingen"). Som
det fremgår av Selskapets børsmelding samme dag
ble innløsningskursen for opsjonene fastsatt basert på
volumveiet gjennomsnittlig kurs 10 handelsdager før
og 10 handelsdager etter 28. februar 2018. Opsjonen
opptjenes i tre transjer: den første 1/3 1. april 2019,
den andre 1/3 1. april 2020 og den siste 1/3 1. april
2021. Opsjonene må utøves innen utløpet av 2022.
Styret ber om at generalforsamlingen godkjenner
Opsjonstildelinen på disse vilkårene. Øvrige vilkår
fastsettes av Styret, og Selskapets opsjonsprogram
skal alltid ligge innenfor de rammer som følger av
Finansforetaksloven.

The Company's existing option schemes are described
in the Declaration. On 27 February 2018 the Board
allocated in addition 2,300,000 options to leading
employees conditional on approval by the general
meeting (the "Option Grant"). As set out in the
Company's stock exchange release the same day the
strike price for the options was determined based on
the volume weighted average price 10 trading days
prior to and 10 trading days after 28 February 2018.
The options will vest in three tranches: the first 1/3
on 1 April 2019, the second 1/3 on 1 April 2020 and
the last 1/3 on 1 April 2021. The options must be
exercised no later than by the end of 2022. The Board
proposes that the general meeting approves the
Option Grant on these conditions. Other terms shall
be determined by the Board, and the Company's share
incentive program shall always be in accordance with
the Norwegian Act on Financial Institutions.

Styret ber ikke om fullmakt til å utstede ytterligere
opsjoner.

The Board does not ask for an authorisation to grant
further options.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende
vedtak:

The Board proposes that the general meeting makes
the following resolution:

"Generalforsamlingen
godkjenner
styrets
Opsjonstildeling og opsjonstildelinger som fremgår av
Erklæringen."

"The general meeting approves the Board’s Option
Grant and the grant of options described in the
Declaration."

8.

8.

Valg av styremedlemmer

Election of Board members

Valgkomitéens innstilling til valg av styremedlemmer
er
tilgjengelig
på
Selskapets
internettside
www.insr.io.

The Nomination Committee's recommendation for
Board member election is available on the Company's
website www.insr.io.

9.

9.

Godtgjørelse til Styret

Valgkomitéens innstilling til godtgjørelse til styret er
tilgjengelig på Selskapets internettside www.insr.io.

Approval of the remuneration to the
Board

The Nomination Committee's recommendation for
remuneration to the Board is available on the
Company's website www.insr.io.

10.

Valg av medlemmer til valgkomiteen

10.

Election of members to the Nomination
Committee

Valgkomitéens innstilling til valg av medlemmer til
valgkomiteen
er
tilgjengelig
på
Selskapets
internettside www.insr.io.

The Nomination Committee's recommendation for
election of members to the Company's Nomination
Committee is available on the Company's website
www.insr.io.

11.

11.

Godkjennelse av godtgjørelse til
valgkomiteen

Valgkomitéens
innstilling
til
valgkomiteen
er
tilgjengelig
internettside www.insr.io.
12.

godtgjørelse
til
på
Selskapets

Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Approval of the remuneration to the
Nomination Committee

The Nomination Committee's recommendation for
remuneration to the Nomination Committee is
available on the Company's website www.insr.io.
12.

Approval of the remuneration to the
Company's auditor

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende
vedtak:

The Board proposes that the general meeting makes
the following resolution:

"Revisors godtgjørelse for 2017, totalt NOK [vil bli
opplyst på generalforsamlingen], godkjennes."

"The auditor fees for 2017, amounting to NOK [will be
presented at the general meeting], are approved."

13.

13.

Styrefullmakt til å utstede aksjer

Board authorisation to issue new shares

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret
fullmakt til å utstede nye aksjer i Selskapet for å
kunne oppfylle Selskapets forpliktelser under
intensivprogrammet for ledende ansatte. Det foreslår
at styrefullmakten også tar høyde for at det kan
utstedes ytterligere opsjoner innenfor rammen av den
til enhver tid gjeldende lederlønnserklæringen og det
gjeldende
øvrige
rettslige
rammeverket
for
forsikringsselskaper.

The Board proposes that the Board is authorised to
issue new shares to fulfil the Company's obligations
under its incentive program for leading employees.
The Board further proposes that the Board
authorisation also allows for potential additional
options within the framework of the applicable
statement on remuneration to senior management
and the general legal framework applicable to
insurance companies.

Videre foreslår styret at styret gis fullmakt til å
forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med
erverv eller finansiering av erverv av virksomheter,
eller for å styrke Selskapets finansielle stilling.

The Board further proposes that the Board shall be
authorised to increase the share capital in connection
with acquisitions or financing of acquisitions or to
strengthen the Company's financial position.

For å ivareta formålet med styrefullmakten foreslår
styret at aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne
fravikes.

To accommodate the purpose of the authorisation, the
Board proposes that the shareholders' pre-emptive
rights may be set aside.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende
vedtak:

The Board proposes that the general meeting makes
the following resolution:

(i)

Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 1014 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets
aksjekapital med inntil NOK 4.000.000.
Innenfor denne samlede beløpsrammen kan
fullmakten benyttes flere ganger.

(i)

The Board is authorized, pursuant to the Public
Limited Companies Act § 10-14 (1), to increase
the Company’s share capital by up to NOK
4,000.000. Subject to this aggregate amount
limitation, the authority may be used on more
than one occasion.

(ii)

Fullmakten
gjelder
frem
til
ordinær
generalforsamling i 2019, dog senest til 30.
juni 2019.

(ii)

The authority shall remain in force until the
annual general meeting in 2019, but in no
event later than 30 June 2019.

(iii)

Aksjeeiernes
fortrinnsrett
allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

etter

(iii)

The pre-emptive rights of the shareholders
under § 10-4 of the Public Limited Companies
Act may be set aside.

(iv)

Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot
innskudd i penger og mot innskudd i andre
eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett
til å pådra selskapet særlige plikter, jf.
allmennaksjeloven
§
10-2.
Fullmakten
omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

(iv)

The authority covers capital increases against
contributions in cash and contributions other
than in cash. The authority covers the right to
incur special obligations for the Company, ref.
§ 10-2 of the Public Limited Companies Act.
The authority covers resolutions on mergers in
accordance with § 13-5 of the Public Limited
Companies Act.

(v)
14.

(v)
Forslag om to ukers innkallingsfrist for
ekstraordinære generalforsamlinger

I selskaper der aksjeeierne kan stemme på
generalforsamlingen
elektronisk,
kan
generalforsamlingen
med
flertall
som
for
vedtektsendring, og med virkning frem til den neste
ordinære generalforsamlingen, beslutte at innkalling
til ekstraordinær generalforsamling skal være sendt
senest to uker før møtet skal holdes.
Styret
foreslår
på
denne
bakgrunn
generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

at

14.

Proposal for a two-week notice period for
extraordinary general meetings

In companies where shareholders may vote by
electronic means, the general meeting may by
majority as for amendments of the articles of
association, and with effect until the next annual
general meeting, determine that notice of an
extraordinary general meeting shall be sent no later
than two weeks prior to the extraordinary general
meeting.
On this background the Board proposes that the
general meeting passes the following resolution:

(i)

Dersom
aksjeeierne
kan
stemme
på
generalforsamlingen
elektronisk,
jf.
allmennaksjeloven § 5-8, er innkallingsfristen
for ekstraordinære generalforsamlinger to
uker.

(i)

If the company's shareholders may vote by
electronic means, cf. section 5-8 of the Public
Limited Liability Companies Act, the notice
period for extraordinary general meetings shall
be two weeks prior.

(ii)

Vedtaket gjelder frem til neste ordinære
generalforsamling.

(ii)

This resolution will be in effect until the next
ordinary general meeting.

***
Ingen andre saker foreligger til behandling.

***
No other matters are on the agenda.

***

***

Oslo, 30. april 2018

Oslo, April 30th, 2018

____________________________

____________________________

Åge Korsvold
Styrets leder

Åge Korsvold
Chairman of the Board

(sign.

(sign.)

Retningslinjer for fremmøte

Guidelines for attendance

Per dato for innkallingen er det 133,671,645 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 133,671,645
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 22. mai
2018, 16:00 CET til Insr Insurance Group ASA,
Postboks 1860 Vika, 0124, Oslo, Norge eller per epost 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 22. mai 2018, 16:00 CET.

Shareholders who wish to attend the general meeting
are asked to return a signed version of the enclosed
attendance slip within 22 May 2018, 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 22 May
2018, 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 section 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 section 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 general forsamlingen enten
personlig eller ved fullmektig.



The right to attend the, either in person or by
proxy.



Rett til å snakke på general forsamlingen.



The right to speak at the general meeting.



Retten til å være ledsaget av en rådgiver på
generalforsamlingen, og til å gi en slik
rådgiver talerett.



The right to be accompanied by an advisor at
the general meeting and to give such advisor
the right to speak.



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.



The right to right to require information from
the members of the Board of Directors 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.



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



The right to present present alternatives to
the Board’s proposals in respect of matters on
the agenda at the general meeting.

