INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING

NOTICE OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING

TTS GROUP ASA ("Selskapet")

TTS GROUP ASA (the "Company")

Det innkalles herved til ekstraordinær
generalforsamling i TTS Group ASA

Notice is hereby given of an extraordinary
general meeting in TTS Group ASA

STED: Folke Bernadottes vei 38
DATO: 12.03.2018
KL:
12.00

VENUE:
DATE:
HRS:

Oversettelsen til engelsk er kun til informasjon.
Den norske teksten gjelder.

The translation into English has been provided
for information purposes only.

Styret har fastsatt følgende forslag til

The Board of Directors has proposed the
following

Dagsorden

Folke Bernadottes vei 38
March 12th 2018
12.00

Agenda

1

Åpning av møtet ved styrets leder, og
opptak av fortegnelse over møtende
aksjeeiere

1

Opening of the general meeting by the
Chairman of the Board of Directors, and
registration of attending shareholders

2

Valg av møteleder og én person til å
medundertegne protokollen

2

Election of a chairman of the meeting
and one person to co-sign the minutes

3

Godkjennelse av innkalling og forslag til
dagsorden

3

Approval of the notice and the proposed
agenda

4

Styrets forslag til godkjenning av inngåelse
av transaksjonsavtale, herunder endring av
Selskapets foretaksnavn

4

The Board of Directors' proposal for
approval of entering into of transaction
agreement, including change of the
Company's company name

TTS Group ASA er et allmennaksjeselskap
underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet
har i dag en aksjekapital på NOK 9 526 622,60
fordelt på 86 605 660 aksjer à NOK 0,11, og
hver aksje har én stemme. Aksjene har også for
øvrig like rettigheter. Selskapet har per i dag
112 882 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer
for.

TTS Group ASA is a Norwegian public limited
liability company (Norw.: allmennaksjeselskap) subject to the Public Limited
Liability Companies Act. As per the date of
this notice, the Company has a share capital of
NOK 9,526,622.60 divided into 86,605,660
shares each with a par value of NOK 0.11, each
share representing one vote. The shares do also
in other respects carry equal rights. The
Company own 112 882 treasury shares for
which voting rights cannot be exercised.
A shareholder has the right to put forth a
motion to amendment the agenda. The motion
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En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål
på generalforsamlingen. Spørsmålet må
meddeles skriftlig til styret innen syv dager før
fristen for innkalling til generalforsamlingen
sammen med forslag til beslutning eller en
begrunnelse for at spørsmålet settes på
dagsordenen. Generalforsamlingen kan som
hovedregel ikke behandle andre saker enn de
som er nevnt i innkallingen.

must be submitted in writing to the Board of
Directors within seven days prior to the
deadline for the notice of the general meeting,
together with the proposed decision or a reason
why the matter should be put on the agenda.
The general meeting cannot in general deal
with other matters than those included in the
notice.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til
beslutninger for saker som er på dagsorden og
kreve at medlemmer av styret og daglig leder i
generalforsamlingen gir tilgjengelige
opplysninger om forhold som kan innvirke på
bedømmelsen av (i) saker som er forelagt
aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) Selskapets
økonomiske stilling, med mindre de
opplysninger som kreves, ikke kan gis uten
uforholdsmessig skade for Selskapet.

A shareholder has the right to propose
resolutions for items included on the agenda
and to require that members of the Board of
Directors and the CEO in the extraordinary
general meeting provide available information
about matters which may affect the assessment
of (i) items which are presented to the
shareholders for decision and (ii) the
Company’s financial situation, unless the
requested information cannot be disclosed
without causing disproportionate harm to the
Company.

Av praktiske grunner anmoder vi om at de
aksjeeiere som ønsker å delta på den
ekstraordinære generalforsamlingen selv eller
ved fullmektig melder dette til Selskapet innen 9
mars 2018 kl. 12.00 til:

For practical reasons, shareholders who wish to
attend the extraordinary general meeting in
person or give proxy are requested to give
notice to the Company within March 9th 2018
at 12.00 (CET) to:

TTS Group ASA
Postboks 3577 Fyllingsdalen
5845 Bergen

TTS Group ASA
P.O. Box 3577 Fyllingsdalen, N-5845 Bergen

Vedlagte blankett kan benyttes. Påmelding kan
også skje per e-post til gm@ttsgroup.com

The form attached to this notice can be used.
Registration can be sent by e-mail to
gm@ttsgroup.com

Innkallingen, styrets orientering om bakgrunnen
for sak 4 på dagsordenen, samt styrets forslag til
beslutning i samme sak vil bli gjort tilgjengelig
på Selskapets hjemmeside www.ttsgroup.com.

The notice, the Board of Directors' reasoning
behind item 4 on the agenda as well as its
proposal for resolution under the same item
will be available on the Company's web page
www.ttsgroup.com.

Velkommen til ekstraordinær
generalforsamling.

Welcome to the extraordinary general meeting.
Bergen, February 8th 2018

Bergen, 8 Februar 2018
For styret i TTS Group ASA

On behalf of the Board of Directors in
TTS Group ASA

Trym Skeie
Styrets leder

Trym Skeie
Chairman of the Board
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FULLMAKT/AUTHORISATION
Undertegnede, eier av: ____________________
Undersigned, owner of: ____________________

aksjer i TTS Group ASA bemyndiger herved:
shares in TTS Group ASA hereby authorises:

(navn må utfylles / name must be filled in) ________________________________________________
eller den han/hun bemyndiger til å møte og stemme for meg på den ekstraordinære generalforsamlingen 12 mars 2018.
or the person authorised by him/her to be present and vote in my place at the Extraordinary General Meeting on March 12th
2018.
Dersom intet navn er inntatt over skal denne fullmakten anses som en fullmakt til styrets leder, Trym Skeie.
If no name is included, then this authorisation shall be deemed an authorisation to the Chairman of the Board of Directors,
Trym Skeie.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksene som er gitt nedenfor. Ved tvil om forståelsen av instruksene vil
fullmektigen legge en rimelig forståelse til grunn ved stemmegivningen. Ved uklare instrukser kan fullmektigen avstå fra å
stemme. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme
”for” forslagene i innkallingen. I den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, eller til erstatning for forslagene i
innkallingen, gis fullmektigen adgang til selv å avgjøre stemmegivningen. Vennligst kryss av for ønsket stemmegivning i
følgende saker:
Punkt

For

Ekstraordinær generalforsamling 12 mars 2018

Mot

Avstår

Fullmektig
avgjør

2

Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

3

Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

4

Styrets forslag til godkjenning av inngåelse av transaksjonsavtale,

□ □ □
□ □ □
□ □ □

herunder endring av Selskapets foretaksnavn

□
□
□

The votes shall be cast in accordance with the instructions stated below. If there are any doubts concerning the interpretation
of the instructions, the proxy will assume a reasonable interpretation when casting the vote. In the event of any unclear
instructions, the proxy may abstain from voting. Note that if a box has not been ticked off below, then this will be
interpreted as an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice. If a proposal is submitted in addition to,
or as a replacement for, the proposals in the notice, then the proxy will be entitled to decide how to vote for these proposals.
Please indicate your desired vote for the following items:
Extraordinary General Meeting March 12th 2018

Item

2

Election of a chairman of the meeting and one person to cosign the minutes

3

Approval of the notice and the proposed agenda

4

The Board of Directors' proposal for approval of entering
into of transaction agreement, including change of the

In
favour

Against

□
□
□

□
□
□

Company's company name

Sted og dato / Place and date:

________________________

Underskrift / Signature:

________________________

Navn med blokkbokstaver / Name in block letters:

________________________

Abstain

At Proxy's
discretion

□
□
□

□
□
□
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MELDING OM DELTAKELSE / NOTIFICATION ABOUT PARTICIPATION
Undertegnede aksjeeier i TTS Group ASA vil møte på Selskapets ekstraordinære generalforsamling 12 mars 2018.
The undersigned shareholder in TTS Group ASA will attend the Extraordinary General Meeting on March 12th 2018.

Jeg vil avgi stemmer for følgende aksjer:

________________________

I will be voting for the following shares:
Egne aksjer / Own shares:

________________________
________________________

Fullmakt / Authorisation:
Total:

________________________
________________________

Sted og dato / Place and date:

________________________

Underskrift / Signature:

________________________

Navn med blokkbokstaver /
Name in block letters:

________________________
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VEDLEGG TIL INNKALLING
TIL GENERALFORSAMLING I
TTS GROUP ASA DEN 12 MARS
2018

APPENDIX TO NOTICE TO
EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING IN TTS GROUP ASA
ON MARCH 12TH 2018

ORIENTERING OM BAKGRUNNEN FOR
SAK 4 PÅ DAGSORDEN

INFORMATION REGARDING ITEM 4
ON THE AGENDA

Den 8 februar inngikk TTS Group ASA avtale
("Transaksjonsavtalen") med ulike
datterselskaper av Cargotec Oyj om salg av det
meste av virksomheten i Selskapet (men ikke
aksjene i TTS Syncrolift AS). Som en følge av
inngåelsen av Transaksjonsavtalen vil Selskapets
foretaksnavn måtte endres.

On February 8th the Company entered into an
agreement (the "Transaction Agreement") with
certain subsidiaries of Cargotec Oyj regarding
sale of most of the Company's business (but not
including the shares in TTS Syncrolift AS). As
a result of the entering into of the Transaction
Agreement, the Company will have to change
its company name.

Nærmere redegjørelse for Transaksjonsavtalen
følger av børsmelding av 8 februar som følger
vedlagt innkallingen. Styret foreslår at
Transaksjonsavtalen godkjennes og Selskapets
foretaksnavn endres til Nekkar ASA fra og med
dato for gjennomføring av Transaksjonsavtalen.

Further information on the Transaction
Agreement follows from the stock exchange
report of February 8th a copy of which is
enclosed hereto. The Board of Directors
propose to approve the Transaction Agreement
and that the Company's business name is
changed to Nekkar ASA with effect as from the
date of completion of the Transaction
Agreement.

Styret forslår i tråd med ovenstående at
generalforsamlingen fatter følgene vedtak:

On the above basis, the Board proposes that the
general meeting resolves as follows:

1.

Avtalen av 8 februar inngått med
datterselskaper av Cargotec Oyj om salg av
virksomhet godkjennes. Som en konsekvens
av dette endres Selskapets foretaksnavn til
Nekkar ASA betinget av, og med virkning
fra og med den dato selskapet har
børsmeldt at nevnte avtale er gjennomført.
Vedtektenes § 1 endres tilsvarende fra
samme tidspunkt.

1. The agreement dated Feburary 8th
entered into with certain subsidiaries of
Cargotec Oyj regarding the sale of
business is approved. Consequently, the
company's business name is changed to
Nekkar ASA subject to, and with effect
from, such date the company has sent a
stock exchange release that the said
agreement is completed. Section 1 of
the Articles of Association is amended
correspondingly as from the same date.

