In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English
language translation, the Norwegian text shall prevail.

Til aksjeeierne i Techstep ASA

To the shareholders of Techstep ASA

Oslo, 3. februar 2017

Oslo, 3 February 2017

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
FORSAMLING 28. FEBRUAR 2017

GENERAL-

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 28
FEBRUARY 2017

Styret i Techstep ASA (“Techstep” eller “Selskapet”)
innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling.

The Board of Directors of Techstep ASA (“Techstep”
or the “Company”) hereby convenes an extraordinary
general meeting.

Tid:
28. februar 2017 kl. 16.00
Sted: Advokatfirmaet CLP DA, Akersgaten 2, 6.
etasje, 0158, Oslo, Norge.

Time: February 28, 2017 at 16:00.
Place: Advokatfirmaet CLP DA, Akersgaten 2, 0158,
Oslo, Norway.

Dagsorden:

Agenda:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets
leder Einar J. Greve. Utarbeidelse og
godkjenning av liste over møtende aksjeeiere.
Valg av møteleder og valg av person til å
medundertegne protokollen

1. Opening of the meeting by the Chairman of the
Board of Directors Einar J. Greve. Preparation
and approval of list of shareholders
represented. Election of chairman of the
meeting and person to co-sign the minutes

Styret foreslår at styrets leder Einar J. Greve velges
som møteleder.

The Board of Directors proposes that the Chairman of
the Board of Directors, Einar J. Greve, is elected to
chair the meeting.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

2. Approval of notice and agenda

3. Rettet emisjon

3. Private Placement

Som offentliggjort 2. februar 2017, for å finansiere
kontantoppgjøret for kjøpet av Mytos AS og det
potensielle kjøpet av Apro Tele & Data AS, samt
mulige nye oppkjøp for å styrke posisjonen til
Selskapet, så vel som for generelle selskapsformål, vil
Selskapet gjennomføre en garantert fulltegnet rettet
emisjon ("Den Rettede Emisjonen") på NOK 100
millioner til kurs NOK 5,70 per aksje tilsvarende
17,543,860 aksjer.

As announced on 2 February 2017, in order to finance
the cash part of the settlement of the acquisition of
Mytos AS and the potential acquisition of Apro Tele &
Data AS, and further acquisitions to strengthen the
position of the Company as well as for general
corporate purposes, the Company will carry out a fully
underwritten private placement (the “Private
Placement”) of NOK 100 million at NOK 5.70 per
share corresponding to 17,543,860 shares.

Arctic Securities AS og DNB Markets, en del av DNB
Bank ASA, har vært engasjert som Joint Bookrunners
for Den Rettede Emisjonen ("Tilretteleggerne").

Arctic Securities AS and DNB Markets, a part of DNB
Bank ASA, have been engaged as Joint Bookrunners
for the Private Placement (the “Managers”).

Den Rettede Emisjonen er garantert fulltegnet av
Middelborg AS, et selskap eid av styremedlem
Kristian Lundkvist, Cipriano AS, et selskap eid av
styreleder Einar J. Greve, Datum AS, og andre norske
institusjonelle
og
private
investorer
("Garantistene"). Middelborg AS og Datum AS er
største aksjonærer i Zono Holding AS, som er
Selskapets største aksjonær. Garantistene vil motta
en samlet garantiprovisjon på 2%, tilsvarende 2
millioner kroner og Garantistene er garantert tildeling

The Private Placement is fully underwritten by
Middelborg AS, a company owned by board member
Kristian Lundkvist, Cipriano AS, a company owned by
Einar J. Greve, Datum AS and other Norwegian
institutional and private investors. (the “Underwriters”).
Middelborg AS and Datum AS is the largest
shareholders of Zono Holding AS, and Zono Holding
AS is the largest shareholder in the Company. The
Underwriters will receive an underwriting commission
of 2%, corresponding to NOK 2 million in aggregate
and the Underwriters are guaranteed allocation of
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av nye aksjer i Den Rettede Emisjonen for et beløp
som
tilsvarer
50%
av
fulltegningsgarantien. Middelborg AS, Cipriano AS,
og Datum AS har i denne sammenheng forpliktet seg
til å tegne til sammen 5.263.158 aksjer.

Private Placement Shares for an amount
corresponding to 50% of its underwriting obligation in
respect of the Private Placement. Middelborg AS,
Cipriano AS, and Datum AS have in this respect precommitted to subscribe for minimum 5,263,158
shares.

Den Rettede Emisjonen vil bli gjennomført i to
transjer: Transje 1 vil omfatte totalt 12.280.702 nye
aksjer som skal rettes mot eksisterende aksjonærer
og nye norske og internasjonale investorer ("Transje
1") og transje 2 vil omfatte 5.263.158 aksjer som skal
rettes mot Middelborg AS, Cipriano AS, og Datum AS
("Transje 2").

The Private Placement will be completed with two
tranches: Tranche 1 will consist of 12,280,702 new
shares to be directed at existing shareholders and new
Norwegian and international investors (“Tranche 1”)
and tranche 2 will consist of 5,263,158 shares directed
at Middelborg AS, Cipriano AS, and Datum AS
(“Tranche 2”).

Gjennomføringen av Transje 1 av den Rettede
Emisjonen er betinget av godkjennelse av
styret. Transje 1 vil bli gjort opp mot investorene med
eksisterende og ubeheftede aksjer i Selskapet som
allerede er notert på Oslo Børs, i henhold til en
aksjelånsavtale mellom Tilretteleggerne, Selskapet
og Zono Holding AS. Tilretteleggerne vil gjøre opp
aksjelånet med nye aksjer i Selskapet som skal
utstedes av styret i henhold til fullmakt gitt av
generalforsamlingen den 4 november 2016.

The completion of Tranche 1 of the Private Placement
is subject to approval by the Board of Directors.
Tranche 1 will be settled against the investors with
existing and unencumbered shares in the Company
that are already listed on the Oslo Stock Exchange,
pursuant to a share lending agreement between the
Managers, the Company and Zono Holding AS. The
Managers will settle the share loan with new shares in
the Company to be issued by the Board of Directors
pursuant to an authorisation given by the Extraordinary
General Meeting held 4 November 2016.

Gjennomføringen av Transje 2 av Den Rettede
Emisjonen er betinget av godkjennelse av
generalforsamlingen
i
Selskapet
("EGF"). Eksisterende aksjonærer i Selskapet som
eier mer enn 2/3 av de utestående aksjene i Selskapet
har allerede forpliktet seg til å stemme for Transje 2
på EGF, og har forpliktet seg til å ikke avhende noen
av sine aksjer før EGF.

The completion of the Tranche 2 of the Private
Placement is subject to the approval by the General
Meeting of the Company (the "EGM"). Existing
shareholders of the Company holding more than 2/3 of
the outstanding shares in the Company have already
committed to vote in favour of Tranche 2 on the EGM
and have undertaken to not dispose any of its shares
before the EGM.

Den Rettede Emisjonen innebærer at aksjonærers
fortrinnsrett til nye aksjer etter allmennaksjeloven §
10-4 settes til side, ettersom Den Rettede Emisjonen
ikke vil bli rettet mot alle eksisterende
aksjonærer. Styret
har
sammen
med
administrasjonen og rådgivere vurdert flere
transaksjonsalternativer for å sikre finansieringen av
oppkjøpet av Mytos AS og Apro Tele & Data AS. Ut i
fra en helhetsvurdering, herunder tatt i betraktning
Selskapets
behov
for
finansiering,
gjennomføringsrisiko og mulige alternativer, har styret
etter grundige vurderinger besluttet at den Rettede
Emisjonen er det alternativet som best beskytter
Selskapets og aksjonærenes felles interesser.

The Private Placement deviates from the existing
shareholders preferential right for new shares as set
out in the Public Limited Liability Companies Act
section 10-4, as the Private Placement will not be
directed towards all existing shareholders. The Board
has together with the management and advisors
considered various transaction alternatives to secure
the financing of the acquisition of Mytos AS and Apro
Tele & Data AS. Based on an overall assessment,
taking into account inter alia the need for funding,
execution risk and possible alternatives, the Board has
on basis of careful considerations decided that the
Private Placement is the alternative that best protects
the Company’s and the shareholders’ joint interests.

Styret er av den oppfatning at Den Rettede Emisjonen
tillater Selskapet å reise kapital raskere og på
gunstigere vilkår enn en fortrinnsrettsemisjon ville ha
tillatt. Videre er det forventet at Den Rettede
Emisjonen vil styrke Selskapets aksjonærbase, og gi
Selskapet tilgang på flere nye institusjonelle og
profesjonelle investorer.

The Board is of the opinion that the Private Placement
allowed the Company to raise capital more quickly and
at more favourable terms than a rights issue would
have allowed. Furthermore, the Private Placement is
expected to strengthened the Company’s shareholder
base, attracting several new institutional and
professional investors.
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Tatt i betraktning at tegningskursen i Den Rettede
Emisjonen er nesten 8% høyere enn sluttkursen den
1. februar 2017, er styret av den oppfatning at Rettede
Emisjonen er det alternativet som best beskytter
Selskapets og aksjonærenes felles interesser.

Considering that the subscription price in the Private
Placement is almost 8% higher than the closing price
on 1 February 2017, the Board of Directors is of the
opinion that Placement is the alternative that best
protects the Company’s and the shareholders’ joint
interests.

Det har inntruffet hendelser av vesentlig betydning for
selskapet etter siste balansedag. Det vises til
selskapets
børsmeldinger
tilgjengelig
på
www.newsweb.no og www.techstep.no, inkludert
kvartalsregnskap.

Events of significant importance to the Company have
occurred after the last balance sheet date. Reference
is made to the Company’s stock exchange releases
available on www.newsweb.no and www.techstep.no,
including quarterly financial statements.

Selskapets
årsregnskap,
årsberetning
revisjonsberetning for 2015 er tilgjengelig
selskapets hjemmeside www.techstep.no.

og
på

The Company’s annual accounts, annual report and
auditor statement for 2015 are available on the
Company’s website www.techstep.no.

Basert på beskrivelsen av bakgrunnen for Den
Rettede Emisjonen, foreslår styret at aksjonærene
vedtar følgende for å fullføre Transje 2 av Den
Rettede Emisjonen:

Based on the description of the background for the
Private Placement, the Board proposes that the
shareholders pass the following resolution to complete
Tranche 2 of the Private Placement:

a)

Aksjekapitalen forhøyes med NOK 5.263.158,
fra NOK [114.756.279] til NOK [120.019.437],
ved utstedelse av 5.263.158 nye aksjer hver
pålydende NOK 1;

a)

The share capital shall be increased by NOK
5,263,158, from NOK [114,756,279] to NOK
[120,019,437] through issuance of 5,263,158
new shares, each with a par value NOK 1;

b)

Det skal betales et kontantbeløp på NOK 5,70 for
hver aksje;

b)

The Shares shall be subscribed at NOK 5.70 per
share payable in cash;

c)

Den Rettede Emisjonen er garantert fulltegnet av
Garantistene. Garantistene mottar 2 %
garantiprovisjon. Hver Garantist er garantert
tildeling av aksjer i Den Rettede Emisjonen
tilsvarende 50% av sin garantiforpliktelse i
forbindelse med Den Rettede Emisjonen;

c)

The Private Placement is guaranteed fully
subscribed
by
the
Underwriters.
The
Underwriters will receive a 2 % guarantee fee.
Each Underwriter is guaranteed allocation of
shares in the Private Placement for an amount
corresponding to 50% of its underwriting
obligation in respect of the Private Placement or;

d)

Aksjene skal tegnes av DnB Markets og/eller
Arctic Securities AS på vegne av og i henhold til
fullmakter fra Middelborg AS, Cipriano AS, og
Datum AS;

d)

The Shares shall be subscribed by DnB Markets,
and/or Arctic Securities AS, on behalf of, and
pursuant to proxies from Middelborg AS,
Cipriano AS, and Datum AS;

e)

De nye aksjene tegnes innen 28. mars 2017 iht
et særskilt tegningsdokument;

e)

The Shares shall be subscribed for within 28
March 2017 pursuant to separate subscription
forms;

f)

Aksjeinnskuddet skal betales senest 30. mars
2017 til selskapets bankkonto i henhold til
nærmere instruksjon fra Selskapet;

f)

The share deposit shall be paid no later than 30
March 2017 to the Company’s bank account as
further instructed by the Company;

g)

Aksjonærenes fortrinnsrett som følger av
allmennaksjeloven § 10-4 fravikes, jf. § 10-5;

g)

The pre-emptive rights of the shareholders in
accordance with section 10-4 in the Norwegian
Public Companies Act are set aside pursuant to
section 10-5;

h)

De nye aksjene gir rett til utbytte vedtatt etter
registreringen
av
kapitalforhøyelsen
i
Foretaksregisteret. De nye aksjene vil i alle
andre henseender likestilles med selskapets

h)

The Shares are entitled to dividends resolved
after registration of the share capital increase in
the Norwegian Register of Business Enterprises.
The Shares will in all other respects be equal to
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allerede utstedte aksjer fra tidspunktet
kapitalforhøyelsen
er
registrert
i
Foretaksregisteret. De nye aksjene vil imidlertid
registreres i VPS på separat ISIN i påvente av at
selskapet offentliggjør et godkjent prospekt for
opptak av de nye aksjene på Oslo Børs. Når
prospektet er offentliggjort, vil de nye aksjene så
snart som mulig bli registrert på samme ISIN
som selskapets allerede noterte aksjer og
således gjøres omsettelige på Oslo Børs;

the other issued shares of the Company from the
registration of the capital increase in the Register
of Business Enterprises. However, the new
shares will be registered in the Norwegian
Central Securities Depositary under a separate
temporary ISIN pending approval of a prospectus
regarding listing of the new shares on Oslo Stock
Exchange. As soon as practically possible after
the prospectus has been published, the new
shares will be registered under the same ISIN as
the Company's already listed shares and thus
become tradable on Oslo Stock Exchange

i)

Kostnader knyttet til kapitalforhøyelsen ved Den
Rettede Emisjonen anslås til ca NOK 3.000.000
millioner. I tillegg kommer garantiprovisjon som
nevnt i bokstav c ovenfor, som tilsvarer 2% av
samlet aksjeinnskudd i Den Rettede Emisjonen;
og

i)

Costs associated with the share capital increase
in respect of the Private Placement are estimated
to approximately NOK 3,000,000 million in
addition to the guarantee fee, as mentioned in
letter c above, which corresponds to 2% of the
total share deposit in the Private Placement; and

j)

Selskapets
tilsvarende.

j)

Section 4 of the Company's Articles
Association shall be changed accordingly.

vedtekter

§

4

skal

endres

of

4. Fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital

4. Power of Attorney to increase the share capital

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en
fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital frem til
ordinær generalforsamling i 2018.

The Board of Directors proposes that the general
meeting grants a power of attorney to the Board of
Directors to increase the Company’s share capital for
a period up to the annual general meeting 2018.

Det er styrets oppfatning at Selskapet i fremtiden vil
kunne komme i situasjoner hvor det vil være gunstig
for Selskapet å kunne gjennomføre rettede emisjoner
mot en eller flere strategiske partnere, eller å kunne
gjennomføre fusjon og oppkjøp med aksjer eller
kontanter eller for å utstede aksjer til ansatte. I tillegg
vil det kunne oppstå situasjoner hvor det vil være
gunstig å styrke Selskapets egenkapital. For at
Selskapet i slike situasjoner skal ha mulighet til å
handle raskt, er det ønskelig at styret tildeles en
fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med
inntil NOK 35.000.000, gjennom en eller flere rettede
emisjoner mot nærmere navngitte investorer etter
styrets valg. I tillegg skal fullmakten kunne benyttes
ved fortrinnsrettsemisjon eller offentlige emisjoner.
Forslaget innebærer at de eksisterende aksjeeiernes
fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene kan bli fraveket.

It is the Board of Directors' opinion that the Company
in the future could have a situation in which it would be
beneficial to execute share capital increases with one
or more strategic partners, or complete a merger or
acquisition using shares or cash, or issue shares to the
employees. Additionally, a situation could arise in
which it would be beneficial to strengthen the
Company’s equity. To enable the Company to act
quickly, the Board of Directors asks the general
meeting to give the Board of Directors a power of
attorney to increase the Company’s share capital by up
to NOK 35,000,000, in one or more capital increases
to named investors chosen by the Board of Directors.
The power of attorney can also be used in rights issues
or public offerings. The shareholders’ pre-emptive
rights may be set aside.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter
følgende vedtak:

The Board of Directors proposes that the general
meeting approves the following resolution:

”Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven §
10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK
35.000.000 ved å utstede inntil 35.000.000 aksjer i
Techstep ASA pålydende NOK 1. Aksjeeiernes
fortrinnsrett til tegning etter allmennaksjeloven §10-4
skal kunne fravikes.

“The Board of Directors is in accordance with the
Norwegian Public Limited Liability Companies Act §
10-14 hereby granted the power of attorney to increase
the share capital in Techstep ASA by up to NOK
35,000,000 by issuing up to 35,000,000 shares with a
par value of NOK 1. The shareholders’ pre-emptive
rights pursuant to the Norwegian Public Limited
Liability Companies Act § 10-4 may be set aside.
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Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære
generalforsamling i 2018, og senest frem til 30. juni
2018. Fullmakten gjelder både innskudd i penger og
vederlag i annet enn penger. Styrefullmakten omfatter
utstedelse av aksjer i forbindelse med fusjon.

The power of attorney is given for the period from the
date of this resolution up to the Annual General
Meeting 2018, and 30 June 2018 at the latest. The
authorization covers both cash and non-cash
contributions. The authorization also covers the issue
of shares in connection with a merger.

Tegningsvilkårene
fastsettes
beslutning av Selskapets styre.

nærmere

The terms of the subscription shall be decided by the
Board of Directors.

Ved eventuelle endringer i Selskapets aksjekapital
eller antall aksjer, som følge av aksjesplitt,
aksjespleis, kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse,
fisjon, fusjon eller lignende, skal fullmakten justeres
med hensyn til kurs og antall aksjer i henhold til
prinsippene
for
kontraktsjusteringer
ved
kapitalendringer i Oslo Børs derivatregler, dog slik at
justeringen
ikke
kan
skje
i
strid
med
allmennaksjelovens ramme for det totale antall aksjer
som
kan
utstedes
etter
styrefullmakter.

In the event of changes in the Company’s share capital
or number of shares, as a result of a share split,
reverse split, share capital increase, share capital
decrease, merger, demerger or similar action, the
authorization shall be adjusted with respect to par
value and number of shares in accordance with
principles for contract adjustments and capital
changes in the derivatives rules of the Oslo Børs.
However, such amendments shall not be made in
defiance of the Norwegian Public Limited Liability
Companies Act restrictions upon the number of shares
to be issued pursuant to a Board authorization.

Styret har fullmakt til å endre Selskapets vedtekter §
4 for å reflektere ny aksjekapital i Selskapet etter bruk
av fullmakten.

The Board of Directors is authorized to modify the
Company’s article § 4 to reflect the new share capital
of the Company when the power of attorney is used.

Tidligere fullmakter gitt av Selskapets ekstraordinære
generalforsamling i 2016 er uberørt av denne
fullmakten.

Previous Power of Attorneys granted by the
Company's Extraordinary General Meeting in 2016
remains in force regardless of the Power of Attorney
referred to above.”

***

***

Aksjeeiere som ønsker å delta på den ekstraordinære
generalforsamlingen oppfordres til å fylle ut og sende
inn vedlagte påmeldingsskjema til DNB Bank ASA,
Verdipapirservice, senest 24. februar 2017 kl. 16.
Påmelding foretas elektronisk via Selskapets
hjemmeside
www.techstep.no
eller
via
Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk
påmelding via Selskapets hjemmeside, må
referansenummer og pinkode angitt på vedlagte
påmeldingsskjema oppgis. Alternativt kan påmelding
sendes på e-post til genf@dnb.no, postadresse: DNB
Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600
Sentrum, 0021 Oslo, Norge.

Shareholders who are attending the extraordinary
general meeting are asked to fill in and return the
attached notice of attendance to DNB Bank ASA,
Registrar’s Department, no later than 24 February
2017 at 16 hrs. Notice of attendance may be sent
electronically through the Company’s website
www.techstep.no or through VPS Investor Service. To
access the electronic system for notification of
attendance through the Company’s website, the
reference number and pin code set out in the attached
notice of attendance form must be stated. Notice of
attendance may also be sent by e-mail to
genf@dnb.no, regular post to DNB Bank ASA,
Registrar’s Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021
Oslo, Norway.

Aksjeeiere som ikke selv kan møte på den
ekstraordinære generalforsamlingen, kan benytte
vedlagte
fullmaktsskjema,
med
eller
uten
stemmeinstruks. Fullmakten kan benyttes av den
aksjeeieren bemyndiger, eller aksjeeieren kan sende
fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall
vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han
bemyndiger. Fullmakten må være DNB Bank ASA,

Shareholders who cannot attend the extraordinary
general Meeting in person may use the attached proxy
form, with or without voting instructions. The proxy may
be used by a person authorized by the shareholder, or
the shareholder may send the proxy without naming
the proxy holder. In such case, the proxy will be
deemed to be given to the Chairman of the Board or a
person authorized by him. The proxy form should be

etter
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Verdipapirservice, i hende senest 24. februar 2017 kl.
16. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via
Selskapets hjemmeside www.techstep.no eller via
Investortjenester. Alternativt kan fullmakt sendes på
e-post til genf@dnb.no, postadresse: DNB Bank ASA,
Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021
Oslo, Norge.

received by DNB Bank ASA, Registrar’s Department,
no later than24 February 2017 at 16 hrs. The proxy
form may be sent electronically through the Company’s
website www.techstep.no or through VPS Investor
Service. The proxy may also be sent by e-mail to
genf@dnb.no, regular post to DNB Bank ASA,
Registrar’s Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021
Oslo, Norway.

Aksjonærer har rett til å fremsette forslag til vedtak i
de saker som den ekstraordinære generalforsamlingen skal behandle. Aksjonærer har rett til å
ta med rådgivere, og kan gi talerett til én rådgiver.

Shareholders are entitled to propose suggestions to
resolutions in the matters that the extraordinary
general meeting will consider. Shareholders are
allowed to bring advisers, and may give one adviser
the right to speak.

En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og daglig
leder på den ekstraordinære generalforsamlingen gir
tilgjengelige opplysninger om forhold som kan
innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt for
avgjørelse av den ekstraordinære generalforsamlingen. Det samme gjelder opplysninger om
Selskapets økonomiske stilling og andre saker som
den ekstraordinære generalforsamlingen skal
behandle, med mindre de opplysninger som kreves,
ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for
Selskapet.

A shareholder may demand that board members and
the CEO provide available information at the
extraordinary general meeting about matters which
may affect the assessment of items which have been
presented to the shareholders for decision. The same
applies to information regarding the Company’s
financial position and other business to be transacted
at the extraordinary general meeting, unless the
information demanded cannot be disclosed without
causing disproportionate harm to the Company.

På tidspunktet for denne innkallingen er det utstedt
totalt 102.475.577 aksjer i Selskapet. Selskapet eier
1.914 egne aksjer. Selskapet har ikke stemmerett for
egne aksjer. Hver aksje gir én stemme på
generalforsamlingen.

On the date of this notice, Techstep ASA has a total of
102,475,577 issued and outstanding shares. The
Company holds 1,914 treasury shares. The Company
is not allowed to vote for its treasury shares. Each
share carries one vote at the general meeting.

Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer
vedkommende eier, og som er registrert i
verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for
generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier har
ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på
tidspunktet
for
generalforsamlingen,
kan
stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun
utøves dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort
på generalforsamlingen.

Shareholders have the right to vote for the number of
shares that they own, and which are registered in the
Central Securities Depository (VPS) at the time of the
general meeting. If a shareholder has acquired shares,
but these shares have not been registered in the VPS
at the time of the general meeting, the voting rights of
the transferred shares may only be exercised if the
acquisition is notified to the VPS and is proved at the
general meeting.

Dersom aksjene er registrert i VPS på en forvalter, jf
allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren
ønsker å møte i Selskapets generalforsamling og avgi
stemme for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren
medbringe en skriftlig bekreftelse fra forvalteren på at
aksjeeieren er den reelle aksjeeier, samt en erklæring
fra aksjeeieren selv på at han er den reelle eier.

If the shares are registered with a nominee, cf. section
4-10 of the Norwegian Public Limited Liability
Companies Act, and the beneficial shareholder wants
to attend the general meeting and vote for its shares,
the beneficial shareholder must bring a written
confirmation from the nominee confirming that the
shareholder is the beneficial shareholder, and a
statement from the shareholder confirming that he is
the beneficial owner.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og
fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan
omgjøres av den ekstraordinære generalforsamlingen
med alminnelig flertall.

Decisions regarding voting rights for shareholders and
proxy holders are made by the person opening the
extraordinary general meeting, whose decisions may
be reversed by the extraordinary general meeting by
simple majority vote.
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Selskapet har i medhold av allmennaksjeloven § 5-11
a vedtektsfestet at dokumenter som gjelder saker som
skal behandles på den ekstraordinære generalforsamlingen ikke må sendes til aksjeeierne dersom
de gjøres tilgjengelig på Selskapets internettsider. En
aksjeeier som krever det vil likevel få tilsendt
dokumentene per post ved å henvende seg til
Selskapet.

The Company has, pursuant to section 5-11 a of the
Norwegian Public Limited Liability Companies Act,
resolved that the Company is not obligated to send
documents which concern matters which are on the
agenda for the general meeting to its shareholders as
long as they are published on the Company’s website.
However, a shareholder may demand to get the
documents sent by mail by contacting the Company.

Det har inntruffet hendelser av vesentlig betydning for
Selskapet etter siste balansedag. Det vises til
Selskapets børsmeldinger som er tilgjengelige på
www.newsweb.no og www.techstep.no, herunder
kvartalsrapporter.

Events of material importance for the Company has
occurred since the last balance-sheet date. Reference
is made to the Company's stock exchange notices
available at www.newsweb.no and www.techstep.no,
including the quarterly reports.

Informasjon vedrørende denne generalforsamlingen,
herunder denne innkalling med vedlegg, Selskapets
vedtekter og årsregnskapet med årsberetning og
revisjonsberetning for 2015 er tilgjengelig på
Selskapets forretningskontor og på dets nettside
www.techstep.no.

Information regarding the extraordinary general
meeting, including this notice with attachments, the
Company’s articles of association and the annual
financial statements with the annual report and
auditors report for 2015 are available at the Company’s
premises and on its website www.techstep.no.

Oslo, 3. februar 2017

Oslo, 3 February 2017

Med vennlig hilsen
for styret i Techstep ASA

Yours sincerely,
for the Board of Directors of Techstep ASA

Einar J. Greve (sign.)
Styrets leder

Einar J. Greve (sign.)
Chairman
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