
FULLMAKT – TELENOR ASA – ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Hvis du selv ikke kan møte i generalforsamlingen, kan du møte ved fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. 
Skjemaet må være Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, i hende senest kl. 16.00 mandag 30. april 2018. 

Adresse: Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Issuer Services
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
Telefaks 22 36 97 03
Epost: nis@nordea.com

Fullmakt kan også gis elektronisk via www.telenor.com/no/investorer/generalforsamling eller via VPS Investortjenester.

Undertegnende aksjeeier i Telenor ASA gir herved (sett kryss):

Styrets leder Gunn Wærsted eller den hun bemyndiger 

Møteleder Anders Skjævestad  

Navn på fullmektig (store bokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Telenor ASA 2. mai 2018. 

Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han/hun bemyndiger. 

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av for noen alternativer 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.



 Fullmektigen avgjør
Sak    For Mot Avstår stemmegivningen

1.  Godkjennelse av innkalling og dagsorden

4.  Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017

5.  Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor 

7.1 Rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse 

7.2 Godkjennelse av styrets retningslinjer for aksjebasert godtgjørelse (note 34 til årsregnskapet)  

8. Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer  
tilhørende den norske stat, samt reduksjon av annen egenkapital

9. Fullmakt til styret til å vedta utbytteutbetaling 

10. Fullmakt for kjøp og påfølgende sletting av aksjer i Telenor ASA 

11. Suppleringsvalg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen 
iht nominasjonskomiteens forslag

 (eller individuell stemmegivning) 
Heidi Finskas

 Lars Tronsgaard

12. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av bedriftsforsamlingen og nominasjonskomiteen 

Aksjeeierens navn og adresse (store bokstaver):

Navn

Adresse

Dato Sted   Aksjeeiers underskrift

Undertegnede må være myndig. Når aksjeeier ikke er en person, men et selskap, stiftelse mv, skal dokumentasjon i form av firmaattest,  
og eventuelt fullmakt, vedlegges.


