ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA (“Selskapet”) innkalles til
ordinær generalforsamling
Mandag 24. april 2017 kl. 0900
i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Til behandling foreligger:
1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer.
2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen.
3. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2016, herunder konsernregnskap.
5. Godkjenning av godtgjørelse til styret, valgkomité og revisor.
6. Fullmakt til kjøp av egne aksjer.
7. Fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital.
8. Valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret.
9. Valg av medlemmer til valgkomiteen.
10. Godkjenning av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til administrerende
direktør og andre ledende ansatte.

Trondheim, 15. mars 2017

Terje Rogne
Styrets leder

TIL SAK 4 I INNKALLINGEN
GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2016, HERUNDER
KONSERNREGNSKAP.
I tråd med vedtektenes bestemmelse om at dokumenter som gjelder forhold som skal behandles av
generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelig på Selskapets internettside, er Selskapets årsrapport,
styrets beretning, revisors beretning, og redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse for 2016 lagt ut
på Nordic Semiconductor ASAs internettside; www.nordicsemi.no.
Styret og administrasjonen anser Selskapet som meget velposisjonert for fremtidige vekstmuligheter,
ettersom trådløs kommunikasjon blir standardutstyr i stadig flere elektroniske produkter. Selskapets
finansstrategi er å bevare en høy andel egenkapital og likviditet (kontantbeholdning), for å sikre at
betydelige ressurser er tilgjengelige for langsiktige FoU-investeringer i et sterkt syklisk
forretningsmiljø.
Selskapet sikter mot å utbetale årlig utbytte, forutsatt at finansstrategiens krav er oppfylt. Basert på
nåværende kontantbeholdning mener Styret og administrasjonen at Selskapet bør bevare sin
kontantbeholdning for å møte sine strategiske behov i de kommende år. Av den grunn vil styret ikke
foreslå utbetaling av utbytte på den ordinære generalforsamlingen.
Styret foreslår at generalforsamling fatter følgende vedtak:
”Årsregnskapet og årsberetningen for 2016, herunder konsernregnskapet, godkjennes. Selskapets
redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse ble tatt til etterretning.”

TIL SAK 5 I INNKALLINGEN
GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL STYRET, VALGKOMITE OG REVISOR.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
”Som styrehonorar for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2017 til den ordinære
generalforsamlingen 2018, foreslås følgende (fjorårets tall i parentes):
Styrets leder

NOK

500.000

(500.000)

Aksjonærvalgte styremedlemmer

NOK

275.000

(275.000)

Ansattevalgte styremedlemmer

NOK

60.000

(60.000)

I tillegg vil styremedlemmer bosatt i USA motta ytterligere USD 3.000 for hvert møte de deltar på
i USA på vegne av Selskapet i tilknytting til Selskapets virksomhet i USA og reisegodtgjørelse på
USD 5.000 for reiser til Norge. I tillegg dekker selskapet utgifter påløpt av styremedlemmer
direkte relatert til styremøter og kommiteearbeid.
Nordic Semiconductor ASA har som prinsipp å honorere ansattevalgte styremedlemmer for
ansvaret ved styrevervet, men ikke for arbeidet med styrevervet, da dette forutsettes dekket av
lønnen.
Når det gjelder honorar for perioden fra ordinær generalforsamling 2017 frem til ordinær
generalforsamling 2018 for deltakelse i revisjonskomiteen og kompensasjonskomiteen, vil de
aksjonærvalgte styremedlemmene motta NOK 10 000 (leder) og NOK 5 000 (medlem) per møte.
Som honorar til valgkomiteen godkjennes NOK 50.000 (40.000) pr. medlem for perioden fra den
ordinære generalforsamlingen 2017 til den ordinære generalforsamlingen 2018.
Revisors honorar som angitt i note 5 til årsregnskapet for 2016 godkjennes.”

TIL SAK 6 I INNKALLINGEN
FULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER
Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å kjøpe egne aksjer frem til ordinær
generalforsamling i 2018. Bruk av fullmakten vil bestemmes av i hvilken grad styret til enhver tid
finner at tilbakekjøp av egne aksjer er fordelaktig for Selskapet og Selskapets aksjonærer.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
”Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å kjøpe Selskapets egne aksjer, og til å eie egne
aksjer innen allmennaksjelovens grenser. Det maksimale antall aksjer som kan erverves skal ikke
overstige en samlet pålydende verdi på NOK 163,000 (tilsvarende ca. 9,97% av Selskapets
aksjekapital).
Fullmakten gis for tidsrommet frem til ordinære generalforsamling i 2018, og senest frem til 30.
juni 2018.
Prisen pr. aksje som Selskapet kan betale for aksjer som erverves i henhold til denne fullmakten
skal ikke være lavere enn aksjenes pålydende og ikke høyere enn NOK 200. Ved eventuelle
endringer i aksjenes pålydende gjennom aksjesplitt eller aksjespleis skal prisen Selskapet kan
betale for aksjene justeres tilsvarende.
Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv eller avhendelse av aksjer kan skje, herunder
ved en eller flere transaksjoner gjennom handel på Oslo Børs. Aksjene vil kunne benyttes til de
formål som Selskapets styre finner formålstjenlig.”

TIL SAK 7 I INNKALLINGEN
FULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL
Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital frem
til ordinær generalforsamling i 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. 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 163.000 (9,97% av Selskapets aksjekapital), gjennom en eller
flere rettede emisjoner mot nærmere navngitte investorer etter styrets valg. Slike emisjoner skal
gjennomføres til tilnærmet børskurs. 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.
Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
”Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil
NOK 163.000 ved å utstede inntil 16.300.000 aksjer i Nordic Semiconductor ASA pålydende NOK
0,01. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning etter allmennaksjeloven §10-4 skal kunne fravikes.
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.
Tegningsvilkårene fastsettes etter nærmere beslutning av Selskapets styre.
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.
Styret har fullmakt til å endre Selskapets vedtekter § 5 for å reflektere ny aksjekapital i Selskapet
etter bruk av fullmakten.”

TIL SAK 8 I INNKALLINGEN
VALG AV AKSJONÆRVALGTE MEDLEMMER TIL STYRET
Valgkomiteen foreslår å velge følgende medlemmer av styret for en valgperiode på ett år til ordinær
generalforsamling i 2017, etter en vurdering av krav til styrekompetanse, både med henblikk på
uavhengighet, aksjeeierskap, bred industriell erfaring og dybdekunnskap innen viktige strategiske
områder for selskapet.
Valgkomiteens forslag til ny aksjonærvalgt styresammensetning er dermed som følger:
Styrets leder

Terje Rogne

Gjenvalg

Styremedlemmer

Anne Cecilie Fagerlie

Gjenvalg

Tore Valderhaug

Gjenvalg

Craig Ochikubo

Gjenvalg

Beatriz Malo de Molina

Gjenvalg

Inger Berg Ørstavik

Nytt styremedlem

Birger Steen

Nytt styremedlem

Inger Berg Ørstavik (1974) er professor ved Juridisk Fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har
tidligere vært partner i Advokatfirmaet Schjødt AS og advokat for Justis- og Beredskaps
Departementet. Ørstavik har en juridisk grad fra Universitetet i Oslo, LI.M. fra Ruprecht-Karls
Universitetet i Deidelberg, Tyskland og en Ph.D. fra Universitetet i Oslo innen for Eiendomsrett og
Konkurranse rett. Hun har undervist Internasjonal Menneskerett ved Fudan Universitetet i Shanghai,
Kina der hun bodde fra 2005 til 2009. Ørstavik er styremedlem i REC Silicon ASA, og styreleder for
Matbransjens Faglige Utvalg.
Birger Steen (1966) har vært CEO for Parallels, Inc. siden 2010, basert i Seattle. Han har tidligere vært
Vise President for WorldWide SMB and Distribution i Microsoft og leder for Microsoft Russland og
Microsoft Norge. Før han begynte i Microsoft i 2002 var Steen adm.dir for Scandinavian Online og
Vise President for Business Development i Schibsted ASA. Han har også jobbet for McKinsey &
Company som konsulent og engagement manager fra 1993 til 1996. Steen har en Msc i Computer
Science and Industrial Engineering fra NTNU i Trondheim. I tillegg har han utdanning i russisk fra
Forsvarets Etterretningshøyskole i Oslo i tillegg til en MBA fra INSEAD i Frankrike.
Steen er styremedlem av Schibsted ASA siden 2014 og i Nordea Bank AB fra 2015.
I tillegg til de aksjonærvalgte styremedlemmene, består styret av tre ansattevalgte styremedlemmer.

TIL SAK 9 I INNKALLINGEN
VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Thomas Raaschou og Bjørnar Olsen har meddelt kommitteen at de ikke ønsker å still til gjenvalg til
ordinær generalforsamling i 2018.
Styret foreslår at følgende valgkomite velges for 1 år frem til ordinær generalforsamling i 2018:

Valgkomiteens medlemmer

John Harald Henriksen (Leder)

Gjenvalg

Viggo Leisner

Nytt medlem

Jarle Sjo

Nytt medlem

TIL SAK 10 I INNKALLINGEN
GODKJENNING AV ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN
GODTGJØRELSE TIL ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG ANDRE LEDENDE ANSATTE
Styret har nedsatt en kompensasjonskomité under ledelse av et styre medlem.
Kompensasjonskomiteen overvåker avgjørelser i saker som omhandler godtgjørelse og betingelser for
ledere. Konsernsjefens samlede kompensasjon, og eventuelle justeringer av denne, blir først
gjennomgått av kompensasjonskomiteen og deretter godkjent av styret. Styret vurderer konsernsjefens
kompensasjon hvert år. De andre ledernes kompensasjonsordninger, herunder justeringer av disse,
avtales mellom konsernsjefen og den respektive lederen.
Styret har fastslått følgende erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og
andre ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a:
Hovedprinsippet for Nordic Semiconductor ASAs lederlønnspolitikk er at ledende ansatte skal
tilbys konkurransedyktige betingelser slik at Selskapet oppnår ønsket kompetanse og insentiver i
ledergruppen.
Nordic Semiconductor ASA har etablert en årlig resultatbonusordning for ledende ansatte, der
den ansatte må bli værende i sin stilling (ikke i oppsigelse) til begynnelsen av det påfølgende året
for å være berettiget. Bonusene kan tildeles gjennom en kontantbetaling eller gjennom tildeling av
aksjeopsjoner i Selskapet. Den resultatbaserte bonus vil bli underlagt en absolutt grense og
kriterier for oppfyllelse, som skal avgjøres av styret etter eget skjønn.
Styret ønsker å videreføre ordningen med å tildele opsjoner til alle fast ansatte på fulltid i 2018 i
henhold til prinsippene for opsjonsordningen for 2016. Prinsippene er nærmere beskrevet i
protokoll for ekstraordinær generalforsamling 8. desember 2015. Styret foreslår tildeling av inntil
1,7 millioner opsjoner i 2018, tilsvarende ca. 1% av total antall aksjer i Selskapet.
Selskapet tilbyr pensjonsordning til alle ansatte, herunder ledende ansatte. I tillegg gis ledende
ansatte andre begrensede naturalytelser, slik som bruk av en mobiltelefon.
Administrerende direktør har en 6 måneders gjensidig oppsigelsestid, med det unntak at
oppsigelsestiden skal være 12 måneder dersom Selskapet blir kjøpt opp eller fusjonert med et
annet selskap.
Retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte som skissert for
den ordinære generalforsamlingen i 2016 er fulgt for 2017.
Detaljert informasjon om lederlønn er gitt i note 10 i konsernregnskapet for 2016.
Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Erklæringen om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør og andre
ledende ansatte godkjennes.
Den vedtatte erklæringen er rådgivende til styret, med unntak av den delen av erklæringen som
gjelder tildeling av opsjoner til ledende ansatte, som er bindende for styret i henhold til
allmennaksjeloven § 5-6 (3) og § 6-16 a."

AKSJEEIERNES RETTIGHETER
Selskapets aksjekapital består av 163.481.600 aksjer, hver pålydende NOK 0,01. Hver aksje gir én
stemme på generalforsamlingen, dog slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som tilhører
Selskapet. 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. Aksjeeier kan ta med rådgiver(e) på generalforsamlingen og gi
talerett til én rådgiver.
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.
En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som vedkommende har meldt
skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling. Generalforsamlingen
kan som hovedregel ikke behandle andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Videre har
aksjeeierne rett til å be om opplysninger fra styrets medlemmer og administrerende direktør som
nærmere regulert i allmennaksjeloven § 5-15. Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de
saker som generalforsamlingen skal behandle.

MØTESEDDEL

Hvis De ønsker å møte i generalforsamlingen, henstilles De om å meddele dette til Nordic
Semiconductor ASA v/ Pål Elstad, Karenslyst Allé 5, 0278 Oslo eller på mail agm@nordicsemi.no
innen 21. april 2017.

Undertegnede vil møte i Nordic Semiconductor ASAs generalforsamling 24. april 2017 og avgi
stemme for:
(organisasjons nummer)
egne aksjer (antall)
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er).
I alt

aksjer

Sted

Dato

............................................................
Aksjonærs underskrift

Aksjonærens navn m/blokkbokstaver:

FULLMAKT

Dersom De selv ikke kan møte i generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den De
bemyndiger.
Fullmakten bes sendt til Nordic Semiconductor ASA v/ Pål Elstad, Karenslyst Allé 5, 0278 Oslo eller
på mail agm@nordicsemi.no innen 21. april 2017.
Undertegnede gir herved:………………………………………………………..(Styreleder)
fullmakt til å møte og avgi stemme i Nordic Semiconductor ASAs ordinære generalforsamling, som
skal avholdes 24. april 2017
for mine/våre

aksjer (antall),

Stemmegivning skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke er krysset av, anses
dette som instruks om å stemme for forslagene i innkallingen og eventuelle endringer i de fremsatte
forslagene. Dersom det er krysset av "For", avgjør fullmektigen stemmegivningen i den grad det blir
fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.
Sak
1 Åpning av generalforsamlingen
2 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen
3 Godkjenning av møteinnkallingen og dagsorden
4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2016, herunder
konsernregnskap
5 Godkjenning av godtgjørelse til styret, valgkomité og revisor
6 Fullmakt til å kjøpe egne aksjer
7 Fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital
8 Valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret
9 Valg av medlemmer til valgkomiteen
10 Godkjenning av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse
til administrerende direktør og andre ledende ansatte

Sted

Dato

.......................................................
Aksjonærens underskrift

Aksjonærens navn m/blokkbokstaver:

For

Mot

Avstår

