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INNKALLING TIL 
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS 

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY 
GENERAL MEETING 

IN 
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS 

Det innkalles med dette til ekstraordinær 
generalforsamling i BERGEN CARBON SOLUTIONS AS. 

Dato: 
Klokkeslett: 

20. mai 2022
13:00

Notice is hereby given of an extraordinary general 
meeting in BERGEN CARBON SOLUTIONS AS. 

Date: 
Time: 

20. May 2022
13:00

Sted: Digitalt 

Elektronisk møte https://web.lumiagm.com/#/159019695 

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 (for ikke 
elektroniske aktører) 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 
På Selskapets nettside 
https://bergencarbonsolutions.com/i 
nvestors/ 
finner du en online guide som 

beskriver mer i detalj hvordan du 
som aksjonær kan delta på den 
digitale, ekstraordinære 
generalforsamlingen 

Place: Virtual 

Virtual https://web.lumiagm.com/#/159019695 

You must identify yourself using the 
reference number and PIN code from VPS 
that you will find in investor services 
(Corporate Actions – General Meeting – 
ISIN) or sent you by post (for non-electronic 
actors) Shareholders can also get their 
reference number and PIN code by 
contacting DNB Bank Registrars 
Department by phone +47 23 26 80 20 
(8:00-a.m. to 3:30 p.m. ) or by e-mail 
genf@dnb.no 
On the company’s web page 
https://bergencarbonsolutions.com/inves 
tors/  
you will find an online guide describing more 
in detail how you as a shareholder can 
participate in the Virtual meeting. 

Til behandling foreligger: Agenda: 

1. Åpning av generalforsamlingen

2. Registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter

3. Valg av møteleder

4. Godkjennelse av innkallingen

5. Valg av representant til å undertegne protokollen
sammen med møtelederen

1. Opening of the general meeting

2. Registration of attending shareholders and proxies

3. Election of one person to chair the meeting

4. Approval of the proposal for agenda and meeting
notice

5. Election of a person to co-sign the minutes with the
chairperson
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6. Election of new board6. Endringer i styret

Bergen Carbon Solutions AS er på vei inn i en ny og viktig 
fase i utviklingen av Selskapet. I lys av dette har styret 
gjort en evaluering av styresammensetning og fremtidige 
behov. 

Styreleder Dag Skansen uttaler; «Jeg har fulgt Bergen 
Carbon Solutions AS og deres utvikling tett fra begynnelse 
i 2016 og bistått Selskapet fra etableringsfasen til der de 
er i dag. Det har vært inspirerende og selvsagt veldig 
spennende å følge Selskapet i en svært rask og positiv 
utvikling. Nå skal Selskapet inn i en svært viktig og ny fase 
med industrialisering. Derfor er det svært gledelig at Jon 
André Løkke har takket ja til vervet som ny styreleder. Jeg 
ser at hans erfaring og kompetanse vil styrke Selskapet 
når jeg overlater roret til Jon André, og jeg kan se tilbake 
på å ha deltatt på en utrolig utvikling i Bergen Carbon 
Solutions AS. Jeg vil med glede fortsette å bidra som 
styremedlem og at Selskapets organisasjon og styret 
fortsatt får en utvikling i takt med den veksten Selskapet 
vil ha.» 

Bjørn Simonsen er aksjonærrepresentant i styret for Saga 
Pure. Han ønsker nå å tre av fra styret. 

Atle Tvedt Pedersen er aksjonærrepresentant i styret for 
BIR AS. 
BIR AS vurderer kontinuerlig ressursbruk på ulike 
områder og har nå kommet frem til at de ikke lenger vil 
være representert i styret i Bergen Carbon Solutions AS. 

6.1 Styret foreslår at Jon André Løkke velges inn som 
styreleder. 

Styremedlemmene Bjørn Simonsen og Atle Pedersen trer 
ut av styret. 

6.2 Styret foreslår at dagens styreleder, Dag Vikar 
Skansen, går over som styremedlem. 

Samtidig trer Ingrid Hitland av som varamedlem. 

Dag Skansen, Chairman commented: «I have followed 
Bergen Carbon Solutions and its development closely 
since the beginning in 2016 and assisted the Company 
from the establishment phase to where it is today. It 
has been inspiring and of course very exciting to follow 
the very fast and positive development of the 
Company. Now the company is entering a very 
important and new phase of industrialization. 
Therefore, it is very gratifying that Jon André Løkke has 
accepted the position as new Chairman of the Board. I 
see that his experience and competence will strengthen 
the Company when I leave the helm to Jon André, and I 
can look back on having participated in the incredible 
development of Bergen Carbon Solutions AS. I will be 
happy to continue to contribute as a Board member to 
ensure that the Company's organization and the Board 
will continue to develop in line with the growth desired 
by the Company.» 

Bjørn Simonsen is shareholder representative for Saga 
Pure. He will step down from the Board. 

Atle Tvedt Pedersen is shareholder representative for 
BIR AS. 
BIR AS continuously assesses its commitment and use 
of resources in various areas and has concluded that 
they will no longer be represented in the Board of 
Bergen Carbon Solutions AS. 

6.1 The Board proposes to elect Jon André Løkke as 
new Chairman. 

Board members, Bjørn Simonsen and Atle Tvedt 
Pedersen, steps down from the Board. 

6.2 The Board proposes current Chairman, Dag Vikar 
Skansen, to be elected as new Board member. 

Ingrid Hitland steps down from the Board as deputy 
member. 

Bergen Carbon Solutions is entering a new, important 
stage in the development of the company and in light of 
this the Board has evaluated its composition and future 
requirements. 



Styret innstiller således til nytt styre: Hence, the board nominates a new board: 

Jon André Løkke Styreleder På valg 
Dag Vikar Skansen Styremedlem På valg 
Terje Fatnes Styremedlem Ikke på valg 
Wenche Teigland Styremedlem Ikke på valg 
Bodil Holst Styremedlem Ikke på valg 

Jon André Løkke Chairman   on election 
Dag Vikar Skansen Board member   on election 
Terje Fatnes Board member   not on election 
Wenche Teigland Board member   not on election 
Bodil Holst Board member   not on election 

Jon André Løkke – biografi: 
Jon André Løkke har vært CEO i Nel ASA fra januar 2016, 
og vil fortsette i denne rollen ut juni 2022. Tidligere har 
Løkke vært CEO for Norsk Titanium AS, han har også ti års 
erfaring fra REC gruppen, inkludert stillinger som senior 
vice president i REC Wafer, investor relations officer i REC 
ASA og CFO i REC ASA. Løkke har også arbeidet for ABB 
Gruppen og har internasjonal MBA fra Glasgow University 
og en bachelor innen bedriftsøkonomi fra Southampton 
University. 

Jon André Løkke – biography: 
Jon André Løkke has been the CEO of Nel ASA from 
January 2016, and will continue in that role until end of 
June 2022. Previously Løkke has held the position as CEO 
of Norsk Titanium AS, and also has ten years’ experience 
from the REC Group, including positions as senior vice 
president in REC Wafer, investor relations officer in REC 
ASA and CFO in REC ASA. Mr Løkke has also worked for 
the ABB Group and holds an International MBA degree 
from Glasgow University and a Bachelor degree in 
business and economics from Southampton University. 

The English language version of this document is an 
office translation of the original Norwegian text. In case 
of discrepancies, the Norwegian text shall prevail. 

Bergen, 12. mai 2022 

For styret i BERGEN CARBON SOLUTIONS AS 

________________________________ 
Dag Vikar Skansen (Styreleder) 

(elektronisk signert) 
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Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling i Bergen Carbon 
Solutions AS avholdes 20.05.2022 kl. 13:00 Virtuelt. 

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: ________________, og stemmer for det antall aksjer som er eid per 
Record date: 19.05.2022 

VIKTIG MELDING: 
Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene. 

Vennligst logg inn på https://web.lumiagm.com/#/159019695 
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 (for ikke elektroniske aktører) 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 

På Selskapets nettside https://bergencarbonsolutions.com/investors/ finner du en online guide som beskriver mer i detalj 
hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale, ekstraordinære generalforsamlingen. 

Frist for registrering av fullmakter og instrukser: 19.05.2022 kl. 16:00 

Påmelding 
Aksjonærer har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding. Aksjonærer må være pålogget før møtet starter. Er du ikke 
logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta. Innlogging starter en time før.  

Aksjonærer som ikke ønsker å delta online har anledning til å gi fullmakt til en annen person. 

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Bergen Carbon Solutions AS

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside https://bergencarbonsolutions.com/investors/ eller via Investortjenester. 
For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.  
I Investortjenester velg Hendelser og Generalforsamling og 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. 
Fullmakt må være mottatt senest 19.05.2022 kl. 16:00. Blanketten må være datert og signert. 

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger. 

Undertegnede: ___________________________________________________________ 
gir herved (sett kryss) 

 Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

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

fullmakt til å delta og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 20.05.2022 i Bergen Carbon Solutions AS for mine/våre aksjer. 

Sted Dato Aksjeeiers underskrift 
(Undertegnes kun ved fullmakt) 

Ref.nr.: Pinkode: 

Ref.nr.: Pinkode: 

1/2

https://web.lumiagm.com/#/159019695
mailto:genf@dnb.no
https://bergencarbonsolutions.com/investors/
https://bergencarbonsolutions.com/investors/
https://www.euronextvps.no/
mailto:genf@dnb.no
mailto:genf@dnb.no


Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Bergen Carbon Solutions.
Dersom du ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han 
eller hun bemyndiger. 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 19.05.2022 kl. 16:00. 

Blanketten må være datert og signert. 

Undertegnede: ___________________________________________________________ 
gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 20.05.2022 i 
Bergen Carbon Solutions AS 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. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør 
fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.  

Agenda ekstraordinær generalforsamling 20.05.2022 For Mot Avstå 

1. Åpning av generalforsamlingen Ingen avstemming 

2. Registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter Ingen avstemming 

3. Valg av møteleder    

4. Godkjennelse av innkallingen    

5. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen    

6.1 Valg av ny styreleder    

6.2 Valg av nytt styremedlem    

Sted Dato Aksjeeiers underskrift  
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks) 

Ref.nr.: Pinkode: 

2/2

mailto:genf@dnb.no


GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE BERGEN CARBON SOLUTIONS AS 20.05.2022 

Bergen Carbon Solutions AS vil gjennomføre ekstraordinær generalforsamling den 20.05.2022 kl. 13:00 som et 
digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta 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 gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere 
detaljer for hvordan gi fullmakt. Om du 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: 159-019-695 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 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. 
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