”Firma-/Etternavn, Fornavn ”
"c/o"
”Adresse1”
”Adresse2”
”Postnummer, Poststed”
”Land”

Ref.nr.: ”Refnr”

Pinkode: ”Pin”

Innkalling til ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Elkem ASA
avholdes digitalt med elektronisk stemmegivning
tirsdag 27. april 2021 kl. 09:00 (CET).

Aksjeeieren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: ”Beholdning”, og stemmer for det antall aksjer som er eid per
27. april 2021.

VIKTIG INFORMASJON:
I samsvar med norsk midlertidig lovgivning som unntar selskaper fra fysiske møtekrav for å redusere covid-19-risikoen, vil
den ordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte på https://web.lumiagm.com/?fromUrl=162433983 uten
fysisk oppmøte for aksjeeierne. For mer informasjon om hvordan aksjeeierne kan delta elektronisk, se egen veiledning
publisert på selskapets nettside: https://www.elkem.com/investor/debt-and-share-information/annual-general-meeting/.
Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter, vil du ikke kunne delta. Innlogging starter én time før møtestart.
Ved deltagelse må aksjeeierne identifisere seg ved hjelp av Referansenummer og Pinkode som den enkelte finner (i) i VPS
Investortjenester: https://investor.vps.no/garm/auth/login (etter innlogging, klikk videre på: Hendelser – Generalforsamling –
ISIN) eller (ii) i postal innkalling til generalforsamlingen. Aksjeeiere kan også få Referansenummer og Pinkode ved å kontakte
DNB Bank ASA, Verdipapirservice, på telefon +(47) 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post genf@dnb.no.
Vennligst merk at aksjeeiere som hverken ønsker å delta elektronisk eller avgi forhåndsstemmer, har anledning til å gi
fullmakt til en annen person. Informasjon om hvordan dette kan gjøres følger i punkt 2 og 3 nedenfor.
Forhåndsstemmer samt fullmakter og stemmeinstrukser må være mottatt av DNB Bank ASA senest:
fredag 23. april 2021 kl. 12:00.

1. Forhåndsstemmer
Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, (i) via selskapets nettside www.elkem.no (bruk overnevnte Referansenummer og Pinkode), eller (ii) via VPS
Investortjenester (hvor du identifiseres gjennom påloggingen og ikke trenger Ref.nr og Pinkode) – velg videre: Hendelser – Generalforsamling – ISIN.
Frist for registrering av forhåndsstemmer er fredag 23. april 2021 kl. 12:00.

Ref.nr.: ”Refnr”

2. Fullmakt uten stemmeinstruks

Pinkode: ”Pin”

Denne fullmaktseddel gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst benytt pkt. 3 på neste side.
Dersom du selv ikke kan delta på den digitale generalforsamlingen, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger eller du kan sende fullmakten
uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.
Fullmakt må være mottatt av DNB Bank ASA, Verdipapirservice, senest fredag 23. april 2021 kl. 12:00.
Elektronisk innsendelses av fullmakt foretas via selskapets nettside https://www.elkem.com/investor/debt-and-share-information/annual-generalmeeting/ (ved bruk av overnevnte Referansenummer og Pinkode) eller via VPS Investortjenester https://investor.vps.no/garm/auth/login (klikke på
Hendelser – Generalforsamling – ISIN). Alternativt kan signert blankett sendes per e-post til gen@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA,
Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.
Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.
Undertegnede: ”Firma-/Etternavn, Fornavn ”
gir herved (sett kryss)


Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller



__________________________________
Fullmektigens navn (med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på den digitale ordinær generalforsamling 27. april 2021 i Elkem ASA for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun for å gi fullmakt)

1

3. Fullmakt med stemmeinstruks
Dersom aksjeeieren ikke selv kan delta på den digitale ordinære generalforsamlingen, kan dette fullmaktsskjemaet benyttes for å gi stemmeinstruks til
styrets leder eller den han bemyndiger. Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se pkt. 1 ovenfor.
Fullmaktblanketten må være mottatt av DNB Bank ASA, Verdipapirservice senest fredag 23. april 2021 kl. 12:00.
Fullmakt med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, men må sendes per e-mail til genf@dnb.no (skannet blankett) eller per post til DNB Bank
ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.
Blanketten må være datert og signert. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.
Undertegnede: ”Firma-/Etternavn, Fornavn ”

Ref.nr.: ”Refnr”

gir herved styrets leder (eller den han bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på digital ordinær generalforsamling 27. april 2021 i Elkem ASA
for mine/våre aksjer.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å
stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller som erstatning for forslaget i
innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.
Agenda ordinær generalforsamling 2021

For

Mot

Avstå

1

Åpning av generalforsamlingen ved styrets nestleder

2

Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen







3

Godkjennelse av innkalling og dagsorden







4

Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020 for Elkem ASA og konsernet, herunder
utdeling av utbytte







5

Styrets redegjørelse om foretaksstyring

6

Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer







7

Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2020







8

Valg av styremedlemmer







9

Valg av medlemmer til valgkomiteen







10

Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmene







11

Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen







12

Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opp til 10%







13

Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med insentivprogrammet for ledende ansatte







14

Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer







Sted

Dato

Ikke gjenstand for avstemning

Ikke gjenstand for avstemning

Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

DNB gjør oppmerksom på at skjema som sendes per e-post, vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten. Skjemaet kan inneholde sensitiv
informasjon. DNB anbefaler at elektronisk registrering benyttes eller at skjemaet sendes i sikret e-post.
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