Til aksjonærene i Elkem ASA,

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling i Elkem ASA vil bli avholdt fredag 15. november 2019 kl. 13:00 (CET) på selskapets
hovedkontor i Drammensveien 169, 0277 Oslo.
Følgende saker står på dagsorden for den ekstraordinære generalforsamlingen:
1

ÅPNING AV MØTET VED STYRELEDER

2

VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Styret foreslår at Hans Cappelen Arnesen, partner i Advokatfirmaet Thommessen AS, velges som møteleder.

3

GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

4

VALG AV STYREMEDLEMMER
Det vises til forslaget fra valgkomiteen, tilgjengelig på https://www.elkem.com/investor/debt-and-shareinformation/annual-general-meeting/.
Styret foreslår at generalforsamlingen stemmer over valgkomiteens forslag.
Styret vil etter dette forslaget ha følgende aksjeeiervalgte styremedlemmer: Zhigang Hao (styrets ledere), Dag
Jakob Opedal (nestledere), Olivier Louis Gerard Tillette de Clermont-Tonnerre, Caroline Gregoire Sainte
Marie, Yougen Ge, Helge Aasen, Anja Isabel Dotzenrath og Marianne Elisabeth Johnsen.

***
Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten ved personlig oppmøte eller ved bruk av fullmektig, bør
registrere sin påmelding innen onsdag 13. november 2019 kl. 12:00 (CET). Påmelding kan sendes elektronisk via
følgende lenke på Selskapets hjemmeside https://www.elkem.com/investor/debt-and-share-information/annualgeneral-meeting/ eller gjennom VPS Investortjenester. Påmeldingsskjema kan også sendes via e-post til:
genf@dnb.no eller via post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge.
Påmeldingsskjema er distribuert til aksjeeierne som vedlegg til denne innkallingen. Gyldig identifikasjon (pass eller
førerkort) må fremvises ved personlig oppmøte.
En aksjeeier som selv ikke kan delta på generalforsamlingen, kan innen onsdag 13. november 2019 kl. 12:00 (CET)
avgi stemme gjennom følgende lenke på Selskapets hjemmeside https://www.elkem.com/investor/debt-and-shareinformation/annual-general-meeting/ eller gjennom VPS Investortjenester (dette krever en PIN-kode og
referansenummer fra påmeldingsskjemaet).
Aksjeeiere som ønsker å avgi stemme på den ordinære generalforsamlingen ved bruk av en fullmektig kan sende
fullmaktsskjema på e-post til: genf@dnb.no eller til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021
Oslo, Norge innen onsdag 13. november 2019 kl. 12:00 (CET). En fullmakt som er utstedt uten stemmeinstruks kan
også sendes elektronisk gjennom følgende lenke på Selskapet hjemmeside https://www.elkem.com/investor/debtand-share-information/annual-general-meeting/ eller gjennom VPS Investortjenester. Fullmektigen kan også
fremlegge en skriftlig og datert fullmakt på generalforsamlingen. Et fullmaktsskjema med instruksjoner for bruk er
Elkem ASA
Hovedkontor
Postadresse:
Postboks 334 Skøyen
0213 OSLO
Norge

Kontoradresse:
Drammensveien 169
0277 OSLO
Norge

Telefon:
+ 47 22 45 01 00
Telefaks:
+47 22 45 01 11

Bank konto:

Organisasjons nr.:
NO 911382008 MVA

distribuert til aksjeeierne som vedlegg til denne innkallingen. Legitimasjon for både fullmektigen og aksjeeieren, og en
selskapsattest dersom aksjeeieren er en juridisk person, må vedlegges fullmaktsskjema.
Hvis aksjene er registret på en forvalter i VPS, jf. allmennaksjeloven § 4-10 i og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi
stemme for sine aksjer, må aksjene registreres på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens eget navn før
generalforsamlingen.
Elkem ASA er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og
verdipapirhandelloven. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 581.310.344 aksjer, og hver aksje har
én stemme. Aksjene har også forøvrig like rettigheter. Selskapet eier ingen egne aksjer per dato for denne
innkallingen.
Aksjeeiere har rett til å ta med en rådgiver på generalforsamlingen og la rådgiveren snakke på aksjeeierens vegne.
Aksjeeiere har rett til å utarbeide forslag til beslutninger til saker på dagsorden for generalforsamlingen og kreve at
styremedlemmer og daglig leder 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.
Innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen og andre saksdokumenter
https://www.elkem.com/investor/debt-and-share-information/annual-general-meeting/ .

er

tilgjengelig

på

Aksjeeiere kan kreve å få tilsendt dokumentene ved henvendelse til Elkem ASA, Investor Relations, på e-post til:
odd-geir.lyngstad@elkem.no .
Påmeldingsskjema og fullmaktsskjema til generalforsamling er distribuert til aksjeeierne sammen med denne
innkallingen.

Oslo, 21. oktober 2019

Michael Koenig
Styreleder

Vedlegg:
Vedlegg 1:

Påmeldingsskjema og fullmaktsskjema

Vedlegg 2:

Valgkomiteens innstilling
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