
DAGSORDEN

1. Åpning av ekstraordinærgeneralforsamling ved 
bedriftsforsamlingens leder (ingen avstemning)

2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og 
fullmakter (ingen avstemning)

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med 

møtelederen
5.    Godkjennelse av fullmakt for tilbakekjøp av egne aksjer
 Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å kjøpe 

tilbake selskapets aksjer i markedet. Samtidig har Telenor til hensikt 
å inngå en avtale med Nærings og Fiskeridepartementet om at det 
deltar i et tilbakekjøp på forholdsmessig basis slik at statens eierandel i 
selskapet forblir uendret. Bakgrunnen for fullmakten er å gjennomføre et 
tilbakekjøpsprogram etter salget av 30% eierandel i Telenor Fiber AS er 
gjennomført. Fullmakten vil gjelde til 31. desember 2023. Styret foreslår at 
generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
• Styret får i henhold til § 9-4 i allmennaksjeloven fullmakt til å 

kjøpe tilbake opp til 47.000.000 egne aksjer med en pålydende 
verdi av NOK 282.000.000, som tilsvarer rundt 3,4% av selskapets 
aksjekapital. 

• Prisen per aksje kan ikke lavere enn NOK  50 og høyere enn NOK 150.
• Samlet vederlag for tilbakekjøpene skal ikke overstige NOK 4,3 

milliarder. 
• Styret kan bestemme hvordan og når aksjer blir tilbakekjøpt, i 

samsvar med gjeldende regler for likebehandling av aksjonærer. 
• Egne aksjer kjøpt under fullmakten skal slettes i henhold til § 12-1 i 

allmennaksjeloven.
• Fullmakten er gyldig fra registrering i Brønnøysundregistrene til 31. 

desember 2023. 
6. Avslutning av generalforsamlingen

Elektronisk deltakelse 
Aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen 
i form av fullmakt eller forhåndsstemmer kan registrere dette elektronisk 
via VPS Investortjenester eller ved å sende en mail til genf@dnb.no. 
Aksjonærene som ønsker å delta på denne måten bes om å bruke vedlagte 
skjema før 24. januar 2023 kl. 12:00 (CET). 

Aksjonærer inviteres til å delta elektronisk med følgende link  
web.lumiagm.com/171802907.

Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra 
VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) 
eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører) Aksjonærer 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.  
Du finner en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som 
aksjonær kan delta elektronisk på den ordinære generalforsamlingen på 
selskapets nettside www.telenor.com/investors. 

Registrering av forhåndsstemmer og fullmakter 
Aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen 
i form av fullmakt eller forhåndsstemmer kan registrere dette elektronisk 
via VPS Investortjenester eller ved å sende en mail til genf@dnb.no. 
Aksjonærene som ønsker å delta på denne måten bes om å bruke vedlagte 
skjema før 24. januar 2023 kl 12:00 (CET). 

Aksjonærer inviteres til å delta elektronisk med følgende link  
web.lumiagm.com/171802907. Registrering av deltagere åpner en time før 
møtet.

Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra 
VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) 
eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører) Aksjonærer 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.

Du finner en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som 
aksjonær kan delta elektronisk på den ordinære generalforsamlingen på 
selskapets nettside www.telenor.com/investors. 

Aksjonærrettigheter
Telenor ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. 
Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 1 399 458 033 aksjer 
og hver aksje har én stemme. Aksjene har like rettigheter. Selskapet har per 
dagen for denne innkallingen 592 egne aksjer.

I henhold til vedtektene § 8 (3) har aksjeeierne rett til å delta på general-
forsamlingen og avgi stemme for det antall aksjer de er registrert som 
eiere av i Verdipapirsentralen (VPS) 19. januar 2023, fem virkedager før 
generalforsamlingen (Registreringsdatoen).

Dersom aksjer er registrert i VPS på forvalterkonto, jf. allmennaksjeloven § 
4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den 
reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle 
aksjeeierens navn forut for Registreringsdatoen, dvs. 19. januar 2023.

Saker som ikke er del av dagsorden behandles ikke av den ekstraordinære 
generalforsamlingen. En aksjeeier har rett til å be selskapets styre og ledelse 
om informasjon i henhold til aksjeloven § 5-15. 

Aksjonæren kan utøve sine rettigheter ved forhåndsstemming, delta på den 
ekstraordinære generalforsamlingen digitalt eller ved fullmakt til styrets 
leder eller andre, se informasjon over om registrering av forhåndsstemmer 
og fullmakter. 

Aksjonærer kan ta med en rådgiver som kan snakke på veiene av aksjeeier på 
ekstraordinær generalforsamling. 

Følgende dokumenter vil bli gjort tilgjengelig på www.telenor.com/investors.
1) Instruks for digital deltakelse.
2) Invitasjon med agenda og forslag til vedtak, samt skjema for deltakelse 

og forhåndsstemming. 

Aksjeeiere kan kontakte selskapet per post, e-post, eller telefon for å få 
tilsendt de aktuelle dokumentene: 

Telenor ASA
Investor Relations
Snarøyveien 30
1360 Fornebu
e-post: ir@telenor.com 

Fornebu, 5. januar 2023
Styret i Telenor ASA

Til aksjeeierne i Telenor ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Styret i Telenor ASA innkaller til en ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 26. januar 2023 kl. 16:30 CET.

Generalforsamlingen åpnes og ledes av bedriftsforsamlingens leder, Bjørn Erik Næss, jf. allmennaksjeloven § 5-12 (1) og Telenor ASAs vedtekter § 8 (1).

Generalforsamling avholdes som et digitalt møte med elektronisk stemmeavgivning. Det vil ikke være anledning til fysisk deltagelse. Se nærmere 
informasjon under om «Elektronisk deltakelse» og på www.telenor.com/investors.


