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”etternavn + fornavn” 
"navn 3" 
”adresse 1” 
”adresse 2” 
” + poststed” 
”land” 

Referansenr.: XX           Pinkode: XX 
    
Innkalling til ordinær generalforsamling 

 
Ordinær generalforsamling i Norsk Hydro ASA  
avholdes digitalt med elektronisk stemmegivning den  
11. mai 2020 kl. 10:00  

 

 
 

REGISTRERINGSDATO: 4. MAI 2020 
En aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer som er registrert på vedkommende i VPS, den femte virkedagen før 
generalforsamlingen, dvs. på den registreringsdato som er angitt ovenfor. Se innkallingen for mer informasjon. 
 
 
Forhåndsstemmer 
Undertegnede vil ikke delta på ordinær generalforsamling i Norsk Hydro ASA den 11. mai 2020 og avgi stemme på forhånd for:  
 

 [XX] antall egne aksjer  
  andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) 
I alt for Aksjer 

  
Aksjonærer har kun anledning til å delta online på grunn av Covid19-situasjonen. Det vises til egen guide om hvordan aksjonærer kan delta 
elektronisk. Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta online, men De må være pålogget før møtet starter.  
 
Forhåndsstemme kan foretas elektronisk via selskapets hjemmeside hydro.com/generalforsamling samt via VPS Investortjenester og må skje 
innen 8. mai 2020 kl. 16.00. For å få tilgang til forhåndsstemming via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer.  
oppgis.  
 
 
________________________ ______________ _________________________________________________________ 
Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved forhåndsstemme.  

Ved fullmakt benyttes delen nedenfor.) 
 

 
 
Fullmakt uten stemmeinstruks   Referansenr.: XX                  Pinkode: XX                  
 
Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2.  
 
Dersom De selv ikke kan delta på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger eller De kan sende 
fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt bedriftsforsamlingens leder, eller den bedriftsforsamlingens 
leder bemyndiger.  
 
Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, være postlagt den 8. mai 2020 kl. 16.00. Elektronisk innsendelse av fullmakt 
foretas via selskapets hjemmeside www.hydro.com/generalforsamling eller via Investortjenester. Alternativt kan den sendes per e-post: 
genf@dnb.no, eller per post: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. 
 

Undertegnede: __________________________________ gir herved (sett kryss): 
 
 

 Bedriftsforsamlingens leder (eller den bedriftsforsamlingens leder bemyndiger), eller 
 

 
 

 
__________________________________ 

 (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) 
 

fullmakt til å delta og avgi stemme for mine/våre aksjer i Norsk Hydro ASAs ordinære generalforsamling 2020. 
 
 
 
 

  

__________________________ _________________ ______________________________________________________ 
Sted Dato Aksjeeiers underskrift 

(Undertegnes kun ved fullmakt) 
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Fullmakt med stemmeinstruks                          Referansenr.: XX                  Pinkode: XX      
 
Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks innsendt til DNB Verdipapirservice på forhånd. Dersom De ikke selv kan delta 
på ordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med 
stemmeinstruks til den De bemyndiger. I så fall vil fullmakten anses gitt til bedriftsforsamlingens leder eller den bedriftsforsamlingens leder 
bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert for å være gyldig. 
 
Fullmakten må være sent til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, senest den 8. mai 2020 kl. 16.00.  
Den kan også sendes per e-post: genf@dnb.no, eller per post: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.  
 
Undertegnede: __________________________________ gir herved (sett kryss på én): 

 
 

 
Bedriftsforsamlingens leder (eller den bedriftsforsamlingens leder bemyndiger), eller 

 
 

 
__________________________________ 

 (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) 

fullmakt til å avgi stemme for mine/våre aksjer i Norsk Hydro ASAs ordinære generalforsamling i 2020.  
 
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som 
en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen skal fullmektigen legge en for 
fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Fullmakt med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, kun ved innsending av blankett til DNB 
Verdipapirservice.   
 

Agenda ordinær generalforsamling 2020 For Mot Avstå 

     

1 Godkjennelse av innkalling og dagsorden    

2 Valg av én person til å medundertegne protokollen    

3 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2019 for  
Norsk Hydro ASA og konsernet 

   

4 Fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte   

5 Godtgjørelse til revisor    

6 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3–3b    

7 Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte    

7.1 Rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og andre 
godtgjørelser til ledende ansatte 

   

7.2 Godkjenning av styrets forslag til retningslinjer for godtgjørelse knyttet til utviklingen av 
selskapets aksjekurs 

   

8 Valg av revisor    

9 Valg av medlemmer til valgkomiteen og valg av leder    

10 Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen    

11 Godtgjørelse til medlemmer av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen    

11.1 Bedriftsforsamlingen    

11.2  Valgkomiteen    

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ _________________ _______________________________________________________ 
Sted Dato Aksjeeiers underskrift 

(Undertegnes kun ved fullmakt) 
 

 

Ikke gjenstand for avstemming 


