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 22. mai 2019 kl. 09:00 på Thon
Conference 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 22 May 2019 at 09:00
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
fremmøtte aksjonærer

registrering

Styreleder åpner generalforsamlingen.
aksjonærer registreres.
2.

av

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
agenda

4.

Godkjenning
av
årsregnskap
og
årsberetning for Insr Insurance Group
ASA og konsernet for regnskapsåret 2018

4.

Approval of the annual accounts and
annual report for Insr Insurance Group
ASA and the Group for the financial year
2018

of

the

meeting

notice

and

Årsregnskap og Styrets årsberetning for 2018 for Insr
Insurance Group ASA og konsernet er inntatt i
årsrapporten for 2018, tilgjengelig på Selskapets
internettside www.insr.io.

The Company's Annual Accounts and the Directors’
Report for 2018 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 2018.

for

The Board proposes no dividend for the financial year
2018.

treffer

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 2018
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 2018, are approved."

5.

5.

Styret
foreslår
følgende vedtak:

at

ikke

vedtas

utbytte

generalforsamlingen

Orientering om Styrets redegjørelse for
foretaksstyring

Briefing
on
the
Board's
governance statement

corporate

Stryets redegjørelse for foretaksstyring er inntatt i
årsrapporten for 2018, tilgjengelig på Selskapets
internettside www.insr.io.

The Board's corporate governance statement is
included in the Annual Report for 2018, available on
the Company's website www.insr.io.

6.

6.

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

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 årsregnskap for 2018
("Erklæringen").
Årsregnskapet
er
inntatt
i
årsrapporten for 2018 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
2018
(the
"Declaration"). The Company's annual account is
enclosed in the annual report for 2018 which is
available on the Company's website www.insr.io.
Only an advisory vote shall be held, since the
Declaration does not contain guidelines for granting
options.

Styret
foreslår at generalforsamlingen
følgende rådgivende beslutning:

treffer

The Board proposes that the General Meeting makes
the following advisory 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.

Godkjennelse av opsjonstildeling under
nytt opsjonsprogram

Approval of allocation of options under
new option program

Selskapets tidligere opsjonsprogrammer er nærmere
beskrevet i Erklæringen. I tillegg tildelte Styret 3 000
000 opsjoner til ledende ansatte den 16. januar 2019
betinget av samtykke fra generalforsamlingen
("Opsjonstildelingen"). 1 500 000 opsjoner ble
tildelt ledende ansatte som kompensasjon for den
betydelige innsatsen som har blitt lagt ned siden
restruktureringen av Selskapet startet i 2015. De
resterende 1 500 000 opsjonen er tildelt som del av
Selskapets nye opsjonsprogram hvor det legges opp
til en årlig tildeling av 1 500 000 opsjoner, slik at
Selskapets totale utestående opsjoner til enhver tid
utgjør omtrent 6% av Selskapets aksjekapital. Det
nye
opsjonsprogrammet
tilsvarer
tidligere
opsjonsprogrammer,
med
unntak
av
at
innløsningskursen ikke er satt til kursen ved
tildelingstidspunktet, men 15% høyere, samt at
tildelingen avhenger av KPI-oppfyllelse.

The Company's former option schemes are described
in the Declaration. On January 16th, 2019, the Board
allocated 3,000,000 additional options to leading
employees, pending approval by the General Meeting
(the "Option Grant"). 1,500,000 of the options were
awarded unconditionally as a compensation for the
extraordinary efforts put in since the Company
started its turnaround in 2015. The other 1,500,000
options are awarded under a new option program,
pursuant to which the Company intends to award
1,500,000 options on an annual basis, taking the
number of outstanding options at any time to
approximately 6.0% of the Company's share capital.
The new option program corresponds to the
Company's previous option programs, with the
exception that the redemption price is not set at the
price at the time of grant, but 15% higher, and
depends on KPI fulfillment.

De 1 500 000 opsjonene som tildeles ekstraordinært
tildeles ubetinget og kan utøves fra 1. januar 2022 til
30. desember 2023. Opptjening av de 1 500 000
opsjonene tildelt under det nye opsjonsprogrammet
er betinget av at visse nøkkelindikatorer oppnås
innen januar 2020. Opptjente opsjoner under det nye
programmet kan utøves fra 1. januar 2023 til og med
30. desember 2024.

The 1,500,000 options awarded extraordinarily are
awarded unconditionally, and can be exercised from
January 1st, 2022 to December 30th, 2023. The
1,500,000 options under the new option program are
awarded subject to key performance indicators being
met prior to January 2020. Awarded options under
the new option program vest on January 1st, 2023
and expire on December 30th, 2024.

Styret ber om at generalforsamlingen godkjenner
Opsjonstildelinen og det nye opsjonsprogrammet på
disse vilkårene. Øvrige vilkår fastsettes av Styret, og
Selskapets opsjonsprogram skal alltid ligge innenfor
de rammer som følger av Finansforetaksloven.

The Board proposes that the General Meeting
approves the Option Grant on these conditions. Other
terms shall be determined by the Board, always in
accordance with the Norwegian Act on Financial
Institutions.

Styret ønsker å tildele opsjoner under det nye
opsjonsprogrammet
i
begynnelsen
av
hvert
kalenderår, og ber om fullmakt til å utstede inntil 1
500 000 ytterligere opsjoner i tråd med det nye
opsjonsprogrammet.

The Board wishes to award options under the new
option program at the start of each calendar year,
and ask for an authorisation to grant 1,500,000
further options in line with the terms of the new
option program.

Styret
foreslår
følgende vedtak:

at

generalforsamlingen

treffer

The Board proposes that the General Meeting makes
the following resolution:

"Generalforsamlingen godkjenner Opsjonstildelingen
og det nye opsjonsprogrammet, herunder ved å gi
Styret fullmakt til å tildele inntil 1 500 000 ytterligere
opsjoner
før
Selskapets
neste
ordinære
generalforsamling."

"The General Meeting approves the Option Grant and
the new option program, including giving the Board
an authorisation to award up to 1,500,000 further
options prior to the next annual General Meeting."

8.

8.

Valg av styremedlemmer

Election of Board members

Valgkomitéens innstilling til valg av styremedlemmer
er
tilgjengelig
på
Selskapets
hjemmeside
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

Approval of remuneration to the Board

Valgkomitéens innstilling til godtgjørelse til Styret er
tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.insr.io.

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

10.

10.

Godkjennelse
valgkomitéen

av

godtgjørelse

Valgkomitéens
innstilling
til
valgkomiteen
er
tilgjengelig
hjemmeside www.insr.io.
11.

til

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 website www.insr.io.
11.

Approval of remuneration to the auditor

Beløpet fremgår av note 11 i årsregnskapet for 2018,
som er inntatt i årsrapporten for 2018. Årsrapporten
er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

The fee is set out in note 11 of the annual accounts
for 2018 which is included in the annual report for
2018, available on the Company website.

Styret
foreslår
følgende vedtak:

treffer

The Board proposes that the General Meeting pass
the following resolution:

"Revisors godtgjørelse for 2018, som fremgår av
årsrapporten for 2018, godkjennes."

"The auditor fees for 2018, as included in the annual
report for 2018, are approved."

12.

12.

at

generalforsamlingen

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:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14
(1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med
inntil NOK 10.775.000.. Innenfor denne samlede
beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.

"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 10,775,000].
Subject to this aggregate amount limitation, the
authority may be used on more than one occasion.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling
i 2020, dog senest til 30. juni 2020.

The authority shall remain in force until the annual
General Meeting in 2020, but in no event later than
30 June 2020.

Aksjeeiernes fortrinnsrett
§ 10-4 kan fravikes.

allmennaksjeloven

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

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."

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

13.

13.

etter

Styrefullmakt til å utstede hybridkapital

Board authorisation to issue hybrid capital

Styret foreslår at generalforsamlingen gir Styret
fullmakt til å innhente hybridkapital. Fullmakten vil
legge til rette for at Selskapet på kort varsel kan
optimere sammensetningen av kapitalbasen og
styrke Selskapets soliditet.

The Board proposes that the General Geeting grant
the Board authorisation to obtain hybrid capital. The
authority will allow optimising and strengthening the
Company's solvency capital on short notice.

For ordens skyld presiserer Styret at innhenting av
hybridkapital krever Finanstilsynets godkjenning.

For the sake of good order, the Board clarifies that
hybrid capital issuance is subject to approval by the
Financial Supervisory Authority of Norway.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende
vedtak:

The Board proposes that the General Meeting make
the following resolution:

"Styret gis fullmakt til å innhente hybridkapital med
inntil NOK 75 000 000.

"The Board is authorized to obtain hybrid capital up
to NOK 75,000,000.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling
i 2020, dog senest til 30. juni 2020."

The authority shall remain in force until the annual
general meeting in 2020, but in no event later than
30 June 2020."

***

***

Ingen andre saker foreligger til behandling.

No other matters are on the agenda.

Oslo, 2. mai 2019

Oslo, May 2nd, 2019

____________________________

____________________________

Åge Korsvold
Styrets leder

Åge Korsvold
Chairman of the Board

(sign.)

(sign.)

Retningslinjer for fremmøte

Guidelines for attendance

Per dato for innkallingen er det 134.698.516 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 134,698,516
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 21. mai
2019, 16:00 CET til Insr Insurance Group ASA,
Postboks 126 Bryn, 0611 Oslo, Norge eller per e-post
til andrea.edlund@insr.io. Aksjonærer som ikke kan
møte, oppfordres til å returnere en signert versjon av
vedlagte fullmakt til samme postadresse eller
e-postadresse innen 21. mai 2019, 16:00 CET.

Shareholders who wish to attend the General Meeting
are asked to return a signed version of the enclosed
attendance slip within May 21st, 2019, 16:00 CET to
Insr Insurance Group ASA, Box 126 Bryn, 0611 Oslo,
Norway or by email to andrea.edlund@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 21 May
2019, 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 § 2-5 sendes
ikke vedleggene til innkallingen med post til
aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at
vedleggene sendes vederlagsfritt med post. Dersom
en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan
henvendelse rettes til Selskapet på telefon: +47 900
75 475, eller pr e-post til andrea.edlund@insr.io.

In accordance with section 2-5 of the Company’s
articles of association, the appendices to the notice
will not be mailed to the shareholders. A shareholder
may nonetheless demand the appendices by post free
of charge. If a shareholder so wishes, the request can
be addressed to the Company by telephone: +47 900
75 475 or by email to andrea.edlund@insr.io.

Aksjonærene
har
generalforsamlingen:

The shareholders have the following rights in respect
of the General Meeting:

følgende

rettigheter

på

1.

Rett til å delta på generalforsamlingen
enten personlig eller ved fullmektig.

1.

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

2.

Rett til å snakke på generalforsamlingen.

2.

The right to speak at the General Meeting.

3.

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

3.

The right to be accompanied by an advisor
at the General Meeting and to give such
advisor the right to speak.

4.

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.

4.

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.

5.

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

5.

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

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 ordinær generalforsamling i
Insr Insurance Group ASA 22. mai 2019.
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 dette 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 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, skal instruksen behandles
på samme måte som om det var krysset av for "FOR".

●

Ved valg er instruksen begrenset til å gjelde avstemning over 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 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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Åpning av møtet og registrering av fremmøtte
aksjonærer
Valg av møteleder og en person til å
medundertegne protokollen
Godkjennelse av innkalling og saker til behandling
Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for
Insr Insurance Group ASA og konsernet for
regnskapsåret 2018
Orientering
om
styrets
redegjørelse
for
foretaksstyring
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse til ledende ansatte
Godkjennelse av opsjonstildeling
Valg av styremedlemmer
Godtgjørelse til styret
Godkjennelse av godtgjørelse til valgkomitéen
Godkjennelse av godtgjørelse til revisor
Fullmakt til styret til å utstede aksjer
Fullmakt til styret til å utstede hybridkapital

FOR

MOT

AVSTÅR

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Dato:

________________________________________

Navn (blokkbokstaver):

________________________________________

Adresse:

________________________________________
________________________________________

Signatur:

________________________________________*

Fullmakten sendes til Insr Insurance Group ASA, Postboks 126 Bryn, 0611 Oslo, Norge,
eller per e-post til andrea.edlund@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.

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 ordinary General Meeting of Insr Insurance
Group ASA on May 22nd, 2019.
If the shareholder so desires and the Chairman of the Board has been appointed as
proxy, the voting instructions below may 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 where there is a recommendation
by the Nomination Committee. In case of changes to 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 ticked, 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 the proposal in the
recommendation of the Nomination Committee where there is a recommendation
by the Nomination Committee. In case of changes to 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 no box is ticked, this shall be treated as if the box "FOR" had been ticked.

●

In respect of elections, the instructions are only valid for electing the candidates
listed in the recommendation by the Nomination Committee.

●

In respect of a vote over matters not included in the agenda 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
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 the meeting notice and agenda
4
Approval of the annual accounts and the annual
report for Insr Insurance Group ASA and the
group for the financial year 2018
5
Briefing on the Board's corporate governance
statement
6
Board declaration on salaries and other
remuneration for senior management
7
Approval of option allocation
8
Election of board members
9
10
11
12
13

Approval of the remuneration to the Board
Approval of the remuneration to the Nomination
Committee
Approval of the remuneration to the Company's
auditor
Board authorisation to issue new shares
Board authorisation to issue hybrid capital

FOR

AGAINST

ABSTAIN

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

Date:

________________________________________

Name (in block letters):

________________________________________

Address:

________________________________________
________________________________________

Signature:

________________________________________*

The proxy form is sent to Insr Insurance Group ASA, Postboks 126 Bryn, 0611 Oslo,
Norway, or per e-mail andrea.edlund@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.

VEDLEGG 2 / APPENDIX 2
PÅMELDINGSSKJEMA
Undertegnede aksjeeier / fullmektig vil møte på ordinær generalforsamling i Insr
Insurance Group ASA den 22. mai 2019.
Sted:

__________________________________ Dato: _____ / _____ 2019

Navn:

__________________________________

Adresse:

__________________________________

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 126 Bryn,
0611 Oslo, Norge eller per e-post til andrea.edlund@insr.io
Det anmodes om at skjemaet sendes slik at det blir mottatt innen 21. mai 2019 kl. 16:00
CET.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTENDANCE FORM
The undersigned shareholders / proxy holder will be attending the Ordinary General
Meeting in Insr Insurance Group ASA on 22 May 2019.
Place:

__________________________________ Date: _____ / _____ 2019

Name:

__________________________________

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 126 Bryn, 0611
Oslo, Norway or per e-mail to andrea.edlund@insr.io
It is requested that the attendance form is sent so that is received within 21 May 2019 at
16.00 CET.

