INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Petroleum Geo-Services ASA
(”Selskapet”). Møtet vil bli avholdt i Selskapets hovedkontor, Lilleakerveien 4C, 0216 Oslo,
Norge den
21. november 2013 kl. 16.00 norsk tid

Selskapets styre har bestemt å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å stemme over
sakene beskrevet nedenfor.
Generalforsamlingen vil bli åpnet av styreleder, og i henhold til vedtektenes § 9 vil styreleder
også lede den ekstraordinære generalforsamlingen.

SAK 1

VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Det foreslås at det velges én person blant de tilstedeværende på den
ekstraordinære generalforsamlingen til å medundertegne protokollen.

SAK 2

VALG AV TO NYE STYREMEDLEMMER
Valgkomitéen foreslår å utnevne to nye styremedlemmer. I en rapport fra
Valgkomitéen, vedlagt som Bilag I til innkallingen, er det gitt en nærmere
redegjørelse for forslaget. I rapporten er det også gitt en presentasjon av de
foreslåtte kandidatene.

Sak 2.1

Anne Grethe Dalane
Forslag til vedtak:
”Anne Grethe Dalane blir valgt som styremedlem for en periode fra og med
21. november 2013 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2014.”

Sak 2.2

Walter Qvam
Forslag til vedtak:
”Walter Qvam blir valgt som styremedlem for en periode fra og med 21.
november 2013 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2014.”
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***
På Selskapets ekstraordinære generalforsamling har hver aksje én stemme. Det er i alt
217 799 997 aksjer i Selskapet. En aksjonær med aksjer registrert gjennom en forvalter har
stemmerett tilsvarende det antall aksjer som er omfattet av forvaltningsoppdraget, forutsatt at
eieren av aksjen innen to dager før den ekstraordinære generalforsamlingen oppgir til
Selskapet sitt navn og adresse sammen med en bekreftelse fra forvalteren om at han er den
reelle eier av aksjene som oppbevares av forvalteren.
Aksjonærer som ønsker å ta del i den ekstraordinære generalforsamlingen må gi varsel om
dette ikke senere enn 18. novemberkl. 12.00 (norsk tid). Påmelding foretas elektronisk via
selskapets hjemmeside www.pgs.com eller via VPS Investortjenester. Forhåndsstemme kan
kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.pgs.com samt via VPS
Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming via
selskapets hjemmeside, må pinkode og referansenummer oppgis. Varsel kan alternativt sendes
på e-post: genf@pgs.dnb.no Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600
Sentrum, 0021 Oslo.
Oslo, 24. oktober 2013

___________________
Francis Gugen
Styreleder

Vedlegg:

Fullmaktskjema
Valgkomitéens rapport, Vedlegg I

For det tilfelle De ikke kan være tilstede på den ekstraordinære
generalforsamlingen kan fullmakt gis til styreleder Francis Gugen, eller
administrerende direktør Jon Erik Reinhardsen.

Francis Gugen

Jon Erik Reinhardsen

Petroleum Geo-Services ASA
Postboks 251 Lilleaker
0216 Oslo, Norge

Petroleum Geo-Services ASA
Postboks 251 Lilleaker
0216 Oslo, Norge
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”etternavn + fornavn”
"navn 3"
”adresse 1
”adresse 2
”postnr + poststed”
”land”

Referansenr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling i Petroleum Geo-Services
ASA avholdes torsdag 21. november 2013 kl 16.00 i PGS
hovedkontor, Lilleakerveien 4c, 0216 Oslo

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak,
oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

__________________________________________________
Navn på person som representerer foretaket
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Møteseddel/forhåndsstemmer
Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 21. november 2013 og avgi stemme for:

[XX]
I alt for

antall egne aksjer
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
aksjer

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 18. november 2013 kl. 16.00.
Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.pgs.com eller via Investortjenester.
Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.pgs.com samt via VPS Investortjenester. For å få
tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer
oppgis.
Alternativt: e-post: genf@dnb.no Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

________________________________________________________________________________________________________
Sted
Dato
Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

Fullmakt uten stemmeinstruks

Referansenr.:

Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2.
Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan
sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.
Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 18. november 2013 kl. 12.00.
Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.pgs.com eller via Investortjenester. Alternativt: e-post:
genf@dnb.no. Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: __________________________________
gir herved (sett kryss):


Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller



__________________________________
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Petroleum Geo-Services ASAs ekstraordinære generalforsamling 21. november 2013 for
mine/våre aksjer.

_______________________________________________________________________________________________________
Sted
Dato
Aksjeeiers underskrift
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(Undertegnes kun ved fullmakt)
Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt
skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier.
Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks

Referansenr.:

Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ekstraordinær generalforsamling,
kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De
bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller
den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.
Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 18. november 2013 kl. 12.00.
E-post: genf@dnb.no (skannet blankett) Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo.

Undertegnede: __________________________________
gir herved (sett kryss på én):


Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller



__________________________________
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 21. november 2013 for mine/våre aksjer.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses
som en instruks om å stemme ”for” forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for
forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til
grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen
kunne avstå fra å stemme.
Agenda ekstraordinær generalforsamling 2013
1. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

For

Mot

Avstå







2.1 Anne Grethe Dalane







2.2 Walter Qvam







2. VALG AV TO NYE STYREMEDLEMMER

_______________________________________________________________________________________________________
Sted
Dato
Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)
Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest
vedlegges fullmakten.
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Nomination Committee Report
20 October 2013
with proposal for appointment of two new Directors

Introduction
The Nomination Committee continuously evaluates whether the Board of Directors of
Petroleum Geo-Services ASA (the “Company” or “PGS”) should be supplemented with
new Directors. This is done in order to secure and preserve, for the long term, a strong
Board of Directors with a balance of experience and expertise, which will provide
knowledge of the strategic, international, financial, technological and management issues
which PGS faces.
The Nomination Committee proposes two new candidates for election as new Directors
by the General Meeting.
These Candidates are:
1. Anne Grethe Dalane
Anne Grethe Dalane (53) has been with Yara International ASA since 2003,
currently as Business Process Owner, Sales. She has formerly held positions as
Business Unit Manager, Yara Latin America, Buenos Aires and Chief HR Officer,
Yara International ASA. She has held various positions in Norsk Hydro,
including Head of Human Resources Oil & Energy and CFO Hydro Exploration
and Production. Mrs. Dalana has served on the Board of Directors of several large
Norwegian companies including Hafslund ASA and EDB Business Partner ASA.
She is a Certified Financial Analyst and holds a Master’s degree from the
Norwegian School of Economics and Business Administration in Bergen,
Norway.

2. Walter Qvam
Walter Qvam (60) has more than 30 years’ experience from executive positions in
the global shipping-, oil and gas-, IT- and defense businesses. He is presently
President and CEO of Kongsberg Gruppen ASA, a leading technology
corporation. He is also Chairman of the Council at Det Norske Veritas (DNV).
Mr. Qvam has earlier in his career held various positions in Det Norske Veritas
including President and CEO of Veritec (oil & gas technology) and President of
DNV Industry. He has held various positions in the global IT group CapGemini,

Vice President North Europe and Asia Pacific, and Chairman/CEO of CapGemini
Norway as well as CEO/Gemini Consulting, Nordic & Baltics.
Mr. Qvam has a Master of Science degree from the Norwegian Institute of
Technology (NTNU/NTH) in Trondheim, Norway and has attended the Executive
Management Program at INSEAD/Euro Asia Institute in Singapore.
General
PGS currently meets the requirements for both male and female Directors of the Public
Limited Companies Act Section 6-11 a (1) number 4. The same will apply if the Board
proposed by the Nomination Committee is adopted by the Shareholders’ meeting.
The Nomination Committee does not propose any other changes in the Board. Details of
the other Board members and their experience and expertise can be found in the
Company’s Annual Report and on www.pgs.com.
The appointment of the two new Directors must be made by the Extraordinary General
Meeting of PGS. The resolution to convene such a meeting must be made by the Board of
Directors of PGS.

***
Shareholders who wish to propose new Board members to PGS could do so by sending
an e-mail to Mr. O’Neil at ir@pgs.com.

