Vedlegg C / Appendix C

Oppdatert forslag til ordinær generalforsamling
8. mai 2013

Updated proposal to the annual general
meeting scheduled for 8 May 2013

Nominasjonskomiteens forslag til
godtgjørelse for styremedlemmene:

The Nomination Committee`s motion for
approval of remuneration for the members
of the Board.

Det foreslås likevel ingen endring av godtgjørelsen
i forhold til 2011, slik at foreslått godtgjørelse er
endret til:

No amendments of the remuneration compared to
2011 will be proposed, and the proposed
remuneration is consequently changed to:

Styreleder: 300 000 kroner pr år.

Chairman of the board: NOK 300,000 per year.

Styremedlemmer:
200 000 kroner pr år (lokale)
400 000 kroner pr år (tilreisende)

Board members:
NOK 200,000 per year (local)
NOK 400,000 per year (non local)

Nominasjonskomiteens forslag til
godtgjørelse for medlemmene av
nominasjonskomiteen

The Nomination Committee`s motion for
approval of remuneration for the members
of the Nomination Committee

Det foreslås likevel ingen endring av godtgjørelsen
i forhold til 2011, slik at foreslått godtgjørelse er
endret til:

No amendments of the remuneration compared to
2011 will be proposed, and the proposed
remuneration is consequently changed to:

Komitémedlemmer: 5 000 kroner

Committee members: NOK 5,000

Nominasjonskomiteens forslag til
medlemmer av nominasjonskomiteen

The Nomination Committee`s motion for
members of the Nomination Committee

Ole Rettedal
Ole Melberg
Morten Garman

Ole Rettedal
Ole Melberg
Morten Garman

Ole Rettedal og Ole Melberg er allerede foreslått
som medlemmer av nominasjonskomiteen. I tillegg
foreslås at Morten Garman velges inn som tredje
medlem. Morten Garman er advokat og partner i
Gram, Hambro & Garman.

Ole Rettedal and Ole Melberg have previously
been proposed as members of the nomination
committee. In addition, it is proposed that Morten
Garman is appointed as the third member. Morten
Garman is an attorney-at-law, and a partner with
Gram, Hambro & Garman.

Eimund Nygård sitter i styret i Norwegian Energy
Company ASA og er derfor ikke foreslått gjenvalgt.
Aasulv Tveitereid har som følge av andre
arbeidsforhold ikke ønsket gjenvalg.

Eimund Nygård is on the board of Norwegian
Company ASA and has therefore not been
proposed re-elected. Aasulv Tveitereid has due to
other assignments not wanted to be re-elected.

