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Til aksjeeiere i Oceanteam ASA 

 (OFFICE TRANSLATION) 

To the shareholders of Oceanteam ASA 

 

INNKALLING TIL                                             

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

OCEANTEAM ASA 

ORG. NR. 988 788 945 

                                                                                    

NOTICE OF                                                               

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  

OF 

OCEANTEAM ASA 

REG. NO. 988 788 945 

I henhold til § 7 i vedtektene innkaller styret med dette 

til ekstraordinær generalforsamling i Oceanteam ASA 

("Selskapet") som avholdes  

 With reference to Section 7 of the articles of 

association, the board of directors hereby summon the 

extraordinary general meeting of Oceanteam ASA (the 

"Company") to be held on  

mandag 9. januar 2023 kl. 15.00 

Generalforsamlingen vil bli avholdt som elektronisk 

møte.  

Alle aksjeeiere som melder seg på generalforsamlingen 

innen onsdag 4. januar 2023 klokken 15.00 vil få 

tilsendt nødvendig informasjon om den elektroniske 

løsningen som vil bli benyttet og hvordan de får tilgang 

til møtet. 

Aksjeeiere oppfordres også til å benytte muligheten til 

å avgi stemme via vedlagt fullmaktsskjema.   

I henhold til § 8 i vedtektene, kan aksjeeiere bare delta 

og stemme på generalforsamlingen dersom deres 
aksjeinnehav er innført i aksjeeierregisteret den femte 

virkedagen før generalforsamlingen. 

Registreringsdato (Record Date) er mandag 2. januar 

2023. 

 Monday 9 January 2023 at 15.00 hours (CET)                  

The general meeting will be carried out using an 

electronic/online solution. 

All shareholders who have registered their attendance 

to the extraordinary general meeting within 

Wednesday, January 4th 2023 at 15:00 hours (CET) will 

receive the necessary information about the 

electronic/online solution and instructions to attend the 

meeting. 

Shareholders are also encouraged to use their right to 

vote by way of the attached proxy form. 

With reference to Section 8 of the articles of 
association, shareholders may only attend and vote at 

the general meeting provided that their ownership of 

shares has been registered in the shareholders' register 

at least five business days prior to the general meeting.  

The Record Date is Monday, January 2nd 2023. 
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Til behandling foreligger:  The following is on the agenda: 

1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED 

STYRETS LEDER OG OPPTAK AV 

FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE 

 1 OPENING OF THE GENERAL MEETING BY 

THE CHAIRMAN AND RECORD OF THE 

SHAREHOLDERS PRESENT 

2 VALG AV MØTELEDER  

 
Styret foreslår at Karin Govaert velges som 

møteleder. 

 2 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE 

MEETING 

The board of directors proposes that Karin Govaert is 

elected to chair the meeting. 

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG 

DAGSORDEN 

 3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA 

4 VALG AV ÉN PERSON TIL Å 

MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN 

MED MØTELEDER 

 4 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE 

MINUTES TOGETHER WITH THE 

CHAIRPERSON 

5 GODKJENNELSE AV SALG AV OCEANTEAM 

SOLUTIONS 

 5 APPROVAL OF THE SALE OF OCEANTEAM 

SOLUTIONS 

Flertallet av styrets medlemmer har besluttet å foreslå 

for Selskapets generalforsamling at Oceanteam II B.V. 

skal selges.  

Den 15. desember 2022 inngikk Oceanteam ASA en 

aksjekjøpsavtale vedrørende salg av 100 % av sin 

aksjebeholdning i sitt heleide datterselskap Oceanteam 

II B.V. ("Transaksjonen"). 

Gjennomføring av Transaksjonen er betinget av 

generalforsamlingens godkjennelse med tilslutning fra 

minst 2/3 så vel av de avgitte stemmer som av den 

aksjekapital som er representert på 

generalforsamlingen.  

Oceanteam II B.V. er et holdingselskap som eier 100 % 

av aksjene i Oceanteam Cable Solutions B.V. 

Oceanteam Cable Solutions B.V. eier alle Oceanteams 

karuseller, strammere og annet tilhørende 

kabelhåndteringsutstyr, og Transaksjonen vil dermed 

innebære et salg av Oceanteams Solutions-

virksomheten. 

Salget gjøres som et ledd i en strategisk gjennomgang 

av Solutions-virksomheten, samt diskusjoner med ulike 

rådgivere og konklusjonen om at den, på grunn av sin 

størrelse og prosjektdrevne natur og flyktige og 

 The majority of the board of directors of the Company 

have resolved to propose to the general meeting that 

Oceanteam II B.V. will be sold. 

On 15 December 2022, Oceanteam ASA entered into a 

share purchase agreement for the sale of 100% of its 

shareholding in its wholly owned subsidiary, 

Oceanteam II B.V. (the "Transaction"). 

Completion of the Transaction is subject to approval by 

the general meeting of Oceanteam ASA with a 2/3 

majority of the votes cast as well as the share capital 

represented at the general meeting. 

Oceanteam II B.V. is the holding company that owns 

100% of the shares in Oceanteam Cable Solutions B.V. 

Oceanteam Cable Solutions B.V. owns all Oceanteam’s 

carousels, tensioners and other ancillary cable handling 

equipment, and the Transaction will thereby constitute 

the divestment of the Oceanteam Solutions business.  

The divestment follows a strategic review of the 

Solutions business as well as discussions with various 

advisors and conclusion that, due to its size and project 

driven nature as well as the volatile and unpredictable 

results, it will not contribute to the stable and 
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uforutsigbare resultater, ikke vil bidra til den stabile og 

bærekraftige vekstprofilen som kreves for å øke 

aksjonærverdi på kort sikt.  

Nåværende konsolidert bokført verdi av Oceanteam II 

B.V. utgjør omtrent USD 10,8 millioner i Selskapets 

konsoliderte regnskap. 

Det er innhentet en uavhengig ekspertverdsettelse som 

estimerer virkelig virksomhetsverdi for Oceanteam 

Cable Solutions B.V. til mellom USD 4,5 millioner og 

USD 5,5 millioner på gjelds- og kontantfri basis.  

Avtalt kjøpesum for 100 % av aksjene i Oceanteam II 

B.V. (som vil inkludere dets 100 % aksjebeholdning i 

Oceanteam Cable Solutions B.V.) utgjør EUR 5,125 

millioner på gjelds- og kontantfri basis. 

Effekten av Transaksjonen utgjør en avskrivning på 53 

% av nevnte bokførte verdi.  

For å fasilitere Transaksjonen vil et konserninternt lån 

mellom Oceanteam ASA og Oceanteam II B.V. bli 

konvertert til egenkapital, og deler av provenyet vil bli 

benyttet til å tilbakebetale to utestående aksjonærlån 

som forfaller til betaling i april 2023 for å frigi pant på 

to karuseller eid av Oceanteam Cable Solutions BV. 

Oceanteam ASA vil benytte resten av provenyet til å  

forfølge stabile og verdiøkende forretningsforslag som 

er mer egnet for en notering og som for tiden er under 

evaluering. 

På denne bakgrunn vil Selskapet be om at dets 

nåværende notering på Oslo Børs opprettholdes etter 

gjennomføring av Transaksjonen. 

Etter Transaksjonen og tilbakebetaling av 

aksjonærlånene vil Oceanteam ASA være helt gjeldfri 

og kontantbeholdningen vil øke med omtrent USD 2 

millioner. 

Styrets leder, Kornelis Jan Willem Cordia, eier 19,2 % 

av aksjene i Selskapet. Han er også styremedlem, og 

indirekte eier av 27,5 % av aksjene, i selskapet som det 

er foreslått at skal kjøpe aksjene i Oceanteam II B.V. 

Kornelis Jan Willem Cordia har blitt diskvalifisert fra å 
delta i styrets behandling og avstemning vedrørende 

Transaksjonen i egenskap av styreleder i Oceanteam 

ASA.  

Selskapets midlertidige administrerende direktør, Hans 

Reinigert, har en tilknytning til den uavhengige 

sustainable growth profile required to increase 

shareholder value in the short term. 

The consolidated current book value of Oceanteam II 

B.V. is approximately USD 10.8 million in the 

Company’s consolidated financial statements.  

An independent expert valuation has been obtained 
that arrived at a fair enterprise value for Oceanteam 

Cable Solutions B.V. of between USD 4.5 million and 

USD 5.5 million on a debt and cash free basis. 

The sale price for 100% of the shares in Oceanteam II 

B.V. (that will include its 100% shareholding in 

Oceanteam Cable Solutions B.V.) is EUR 5.125 million 

on a debt and cash free basis.  

The effect of the Transaction consists of a depreciation 

of 53% of aforementioned book value.   

To facilitate the Transaction an intercompany loan 

between Oceanteam ASA and Oceanteam II B.V. will 

be converted into equity and part of the proceeds will 

be used to repay two outstanding shareholder loans, 

which would fall due in April 2023, in order to release 

pledges on carousels owned by Oceanteam Cable 

Solutions BV.  

With remainder of proceeds Oceanteam ASA will 

pursue stable, value enhancing business propositions, 

which are more suitable for a listing and that are 

currently under evaluation.  

On that basis the Company will request that its current 

listing on the Oslo Stock Exchange is maintained 

following completion of the transaction. 

Post Transaction, after repayment of the shareholder 

loans, Oceanteam ASA will be entirely debt free and the 

cash position will improve with approximately USD 2 

million.  

Kornelis Jan Willem Cordia, chairman of the board of 

Oceanteam ASA holds a 19.2% shareholding in 

Oceanteam ASA. He is also a board member of, and 

indirectly holds a 27.5% shareholding in, the company 

proposed to purchase the shares in Oceanteam II B.V.  

Kornelis Jan Willem Cordia has been disqualified from 

participating in the deliberations and voting of the 

board regarding the Transaction in his capacity as 

chairman of the board of Oceanteam ASA.  
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registrerte verdsetteren ettersom han i juli 2021 inngikk 

en avtale med dem om at de skal fungere som agent for 

levering av hans administrasjonstjenester. Han har ikke 

vært utplassert til noen oppdrag som følge av denne 

ordningen. Dette anses ikke for å endre på at den 

registrerte verdsetteren anses som uavhengig.  

 

Hans Reinigert, interim CEO of Oceanteam ASA, has an 

association with the independent registered valuator as 

he entered into an agreement with them in July 2021 

whereby, they would act as an agent for the provision 

of his management services. He has not been deployed 

to any assignments through this arrangement. This 
does not change the fact that the registered valuator is 

considered independent.  

  

*** *** 

I henhold til Selskapets vedtekter § 8 har styret bestemt 

at de aksjeeiere som ønsker å delta i 

generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), 

må melde fra om dette ved å sende det 

påmeldingsskjemaet som er gjort tilgjengelig på 

Selskapets internettside angitt nedenfor til Selskapet til 

den postadresse eller e-postadresse som fremgår av 

skjemaet. 

Aksjeeiere kan også registrere seg online ved å bruke 

VPS investortjeneste. 

https://investor.vps.no/gm/logOn.htm?token=49a646

de22a4ec94e9d97208dbc62441fdf136de&validTo=167
5864800000&oppdragsId=20221216VPO01XU0 

Aksjeeiere må identifisere seg ved hjelp av 

referansenummeret og PIN-koden fra VPS som de finner 

i investortjenester (hendelser – generalforsamling – 

ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske 

aktører).  

Aksjeeiere 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. 

Meldingen må være mottatt senest onsdag 4. januar 

2023 klokken 15.00. Aksjeeiere som ikke foretar slik 

forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte 

frist, kan nektes adgang til generalforsamlingen og vil 

heller ikke kunne stemme for sine aksjer. 

 Pursuant to article 8 of the Company's articles of 

association, the board of directors has decided that 

shareholders who wish to attend the general meeting 

(either in person or by proxy) must give notice by 

sending the registration form which is posted on the 

Company’s internet site as set out below to the 

Company at the postal address or email address set out 

in the form. 

Shareholders may also register online by using the VPS 

investor service. 

https://investor.vps.no/gm/logOn.htm?token=49a646

de22a4ec94e9d97208dbc62441fdf136de&validTo=16
75864800000&oppdragsId=20221216VPO01XU0 

Shareholders must identify themselves using the 

reference number and PIN code from VPS that they will 

find in investor services (Corporate Actions – General 

Meeting – ISIN) or sent to them by post (for 

nonelectronic 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. 

The registration form must be received by the 

Company no later than Wednesday, January 4th 

2023 at 15:00 hours (CET). Shareholders who do not 

give such notice of attendance or who do not meet the 

deadline stated above, may be refused access to the 

general meeting and will not be able to vote for their 
shares. 

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan 

møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, 

med nærmere instruksjoner for bruken av 

fullmaktsskjemaet, er gjort tilgjengelig på Selskapets 

internettside angitt nedenfor. Fullmakt kan om ønskelig 

 Shareholders, who are prevented from attending the 

general meeting, may be represented by way of proxy. 

A proxy form, including detailed instructions for the use 

of the form, is posted on the Company's internet site 

as set out below. Proxy may, if desirable, be given to 
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gis til styremedlem Karin Govaert. Utfylte 

fullmaktsskjemaer kan enten sendes til Selskapet per 

post eller e-post innen onsdag 4. januar 2023 

klokken 15.00. 

board member Karin Govaert. Completed proxy forms 

may either be sent to the Company by ordinary mail or 

email within Wednesday, January 4th 2023 at 15.00 

hours (CET). 

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til 

beslutninger i saker på dagsorden og til å kreve at 
styremedlemmer og daglig leder på 

generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om 

forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som 

er forelagt aksjeeierne til avgjørelse med mindre de 

opplysninger som kreves, ikke kan gis uten 

uforholdsmessig skade for Selskapet. 

 A shareholder has the right to table draft resolutions 

for items included on the agenda and to require that 
members of the board of directors and the CEO in the 

general meeting provide available information about 

matters which may affect the assessment of items 

which are presented to the shareholders for decision 

unless the requested information cannot be disclosed 

without causing disproportionate harm to the 

Company.  

Oceanteam ASA er et allmennaksjeselskap underlagt 

allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen for 

denne innkallingen utstedt 34 338 833 aksjer, og hver 

aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like 

rettigheter.  

 Oceanteam ASA is a public limited Company subject to 

the rules of the Public Limited Liability Companies Act. 

As of the date of this notice, the Company has issued 

34,338,833 shares, each of which represents one vote. 

The shares have equal rights also in all other respects. 

Følgende informasjon og dokumentasjon vil være 

tilgjengelig på Selskapets nettsider 

(www.oceanteam.no) senest 21 dager før dato for 

generalforsamlingen: 

 The following information and documents will be 

available at the Company’s website 

(www.oceanteam.no) at least 21 days before the date 

of the meeting: 

Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling  The notice to the extraordinary general meeting 

1. Skjema for deltagelse (norsk/engelsk) 1. Form of Notice of Attendance 

(Norwegian/English) 

2. Skjema for fullmakt (norsk/engelsk) 2. Form of Power of Attorney (Norwegian/English) 
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19 December 2022 

 

På vegne av styret i /  
On behalf of the board of directors of  

 
 

Oceanteam ASA 
 

 Karin Govaert 
 (styremedlem / board member) 
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PÅMELDING – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. JANUAR 2023 I OCEANTEAM ASA 

Melding om at De vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen mandag den 9. januar 2023 kl. 15.00, kan 
gis på dette påmeldingsskjemaet. Melding må være Oceanteam ASA i hende senest 4. januar 2023 klokken 
15.00.  
 
Adresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, e-post: genf@dnb.no. Dersom 
De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen. 
 
Undertegnede vil møte i den ekstraordinære generalforsamlingen i Oceanteam ASA den 9. januar 2023 og (sett 
kryss): 
 

 Avgi stemme for mine/våre aksjer 

 Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er) 
 

  
 
Aksjeeierens navn og adresse: _______________________________________________________ 
(vennligst bruk blokkbokstaver) 
 
 
 

_______________ ______________________ __________________________________________ 
dato sted aksjeeiers underskrift 

 

Aksjonærer som vil delta i generalforsamlingen bes i tillegg om å sende e-post til Mike.Timson@oceanteam.no, 
for å få tilsendt digital møteinvitasjon.  



 

8 

FULLMAKT – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. JANUAR 2023 I OCEANTEAM ASA 

Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 9. januar 2023, kan De møte ved fullmektig. 
De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til Selskapet per post, 
telefaks eller e-post innen 4. januar 2023 klokken 15.00 eller leveres i generalforsamlingen.  
 
Adresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, e-post: genf@dnb.no 
  
 

Undertegnede aksjeeier i Oceanteam ASA gir herved (sett kryss): 

 

 Styremedlem Karin Govaert, eller den hun bemyndiger 

 __________________________________________ 

Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver)  

 
fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ekstraordinære generalforsamlingen i Oceanteam 
ASA den 9. januar 2023. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til 
styremedlem Karin Govaert eller den hun bemyndiger.  
  
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i 
rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme ”for” forslagene i innkallingen. I 
den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til 
eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.  
 

Sak:  For Mot Avstår Fullmektigen 
avgjør 

stemme-
givningen 

2. Valg av Karin Govaert som møteleder     

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden     

4. Valg av representant til å undertegne 

protokollen sammen med møtelederen 

    

5. Godkjennelse av salg av Oceanteam Solutions     

 
 
Aksjeeierens navn og adresse: _______________________________________________________ 
(vennligst bruk blokkbokstaver) 
 

_______________ ______________________ __________________________________________ 
dato sted aksjeeiers underskrift 

 

Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.   
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REGISTRATION – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 9 JANUARY 2023 OF OCEANTEAM ASA  

Notice of your attendance in the extraordinary general meeting on 9 January 2023 can be given on this 
registration form. The notice must be received by Oceanteam ASA no later than Wednesday, January 4th 2023 
at 15:00 (CET).  
 
Address: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, e-mail: genf@dnb.no. If you 
have registered but are unable to attend, a written and dated proxy may be submitted in the general meeting. 
 
The undersigned will attend the extraordinary general meeting of Oceanteam ASA on 9 January 2023 and 

(please tick): 
 

 Vote for my/our shares 

 Vote for shares pursuant to the enclosed proxy(ies) 
 
 
 
Name and address of the shareholder: __________________________________________________________ 
(please use capital letters) 
 
 
 

_______________ ______________________ __________________________________________ 
date place signature of the shareholder 

 
Shareholders who wish to attend the general meeting are also asked to send an e-mail to 

Mike.Timson@oceanteam.no, to receive link/log in details.  
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PROXY – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 9 JANUARY 2023 OF OCEANTEAM 

ASA  

If you are unable to attend the extraordinary general meeting on 9 January 2023, you may be represented by 
way of proxy. This proxy form may then be used. Completed proxy forms may either be sent to the Oceanteam 
ASA by ordinary mail or email within Wednesday, January 4th 2023 at 15.00 (CET) or be submitted in the 
general meeting.  
 
Address: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, e-mail: genf@dnb.no. 
 

The undersigned shareholder in Oceanteam ASA hereby grants (please tick): 

 Board member Karin Govaert, or the person she appoints 

 ________________________________ 
Name of proxy (please use capital letters) 

proxy to meet and vote for my/our shares in the extraordinary general meeting of Oceanteam ASA on 9 January 
2023. If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy, the proxy will be deemed to have 
been given to board member Karin Govaert or the person she appoints.  
  
The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that if the alternatives below 
are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote “in favour” of the proposals in the 
notice. To the extent proposals are put forward by any person or entity other than the board of directors, or in 
addition to, or instead of, the proposals in the notice, the proxy determines the voting.  
 

Item:  In 
favour 

Against Abstain At the 
proxy's 

discretion 

2. Election of Karin Govaert to chair the meeting     

3. Approval of the notice and agenda     

4. Election of a person to co-sign the minutes together 
with the chairperson 

    

5. Approval of the sale of Oceanteam Solutions     

 
Name and address of the shareholder: __________________________________________________________ 
(please use capital letters) 
 

_______________ ______________________ __________________________________________ 
date place signature of the shareholder 

If the shareholder is a company, a valid certificate of registration must be attached to the proxy form.  


