(Unofficial translation. The official language of these
minutes is Norwegian. In the event of any
discrepancies between the Norwegian and English
text, the Norwegian text shall precede.)

PROTOKOLL FRA

MINUTES FROM

EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING

EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
IN

ADEVINTA ASA

ADEVINTA ASA

Den 29 oktober 2020 ble det avholdt
ekstraordinær generalforsamling i Adevinta ASA,
org.nr. 921 796 226 ("Selskapet"), i Tjuvholmen
all~
16,
0252
Oslo,
i
henhold
til
allmennaksjeloven ("asal") S 5-7 0g midlertidig
lov 26 mai 2020 nr. 54, som gjør unntak fra
enkelte prosessuelle krav i asal.

On 29 October 2020 an extraordinary general

meeting was held in Adevinta ASA, org. no.
921 796 226 (the "Company"), at Tjuvholmen
all~ 16 0252 Oslo, in accordance with section 5-7
of the Norwegian Public Limited Liability
Companies Act (the "Companies Act") and the
interim act 26 May 2020 no. 54 derogating from
certain procedures set out in the Companies Act.

Lars Knem Christie fra Advokatfirmaet BAHR AS
åpnet generalforsamlingen.

Lars Knem Christie of Advokatfirmaet BAHR AS
opened the Extraordinary General Meeting.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at
567 669 876 av Selskapets totalt 684 948 502
aksjer var representert, herunder gjennom
forhåndsstemmer og fullmaktsstemmer. Således
var omlag 82,88 % av den totale aksjekapitalen
deltakende
på
generalforsamlingen.
Fortegnelsen over deltakende aksjonærer er
vedlagt denne protokollen i Vedlegg 4.

The record regarding attendance by the
shareholders showed that 567,669,876 of the
Company's total 684,948,502 shares were
represented, including by way of electronically
voting and proxy votes. Thus, approximately
82.88 percent of the total share capital was
represented at the Extraordinary General
Meeting. The list of attending shareholders is
enclosed to these minutes as Appendix 4.

Resultat av stemmegivingen for de enkelte saker
er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 5

The voting results for the individual items on the
agenda are appended to these minutes as
Appendix 5.

Med mindre definert i denne protokollen, skal
definerte termer med stor forbokstav i denne
protokollen og i vedtakene fattet ha samme
meningsinnhold som i innkallingen til denne
generalforsamlingen.

Unless defined herein, capitalised terms in these
minutes and in the resolutions passed shall have
the same meaning as given to such terms in the
notice convening this Extraordinary General
Meeting.

Til stede var: Styreleder- Orla Noonan (via
telefon), daglig leder - Rolf Erik Ryssdal, Lars
Knem Christie, Robin Bakken og Mari Vonen.

Present at the meeting were: Chairperson of the
Board - Orla Noonan (by telephone), CEO - Rolf
Erik Ryssdal, Lars Knem Christie, Robin Bakken
and Mari Vonen.

Følgende saker ble behandlet og avgjort:

The following matters were discussed and
resolved:

1

Valg av møteleder og en person til

1

medundertegne protokollen sammen
med møteleder

Appointment of a Person to Chair the
Meeting and a Person to Co-Sign the
Minutes of the Meeting Together with the
Chairperson

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The Extraordinary General Meeting passed the
following resolution:

«Generalforsamlingen velger Lars Knem
Christie til møteleder og Mari Vonen til å
medundertegne protokollen sammen med
moteleder.»

"The Extraordinary General Meeting appoints
Lars Knem Christie to chair the meeting and
Mari Vonen to co-sign the minutes together with
the chairperson of the meeting."

2

2

Godkjenning av innkallingen til den
ekstraordinære generalforsamlingen og
dagsorden

Approval of the Notice Convening the
Extraordinary General Meeting and the
Agenda

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen
eller dagsorden. Generalforsamlingen fattet
følgende vedtak:

No comments were made to the notice or the
agenda. The Extraordinary General Meeting
passed the following resolution:

«Generalforsamlingen godkjenner innkallingen
og dagsorden.»

"The Extraordinary General Meeting approves
the notice of meeting and agenda."

3

3

Vedtektsendringer,
aksjekapitalforhøyelser og endringer i
instruks til valgkomiteen

Amendments
of
the
Articles
of
Association, Share Capital Increases and
Amendments to the Instructions for the
Nomination Committee

Generalforsamlingen besluttet, ved ~n felles
avstemning,
å vedta vedtektsendringer,
aksjekapitalforhøyelser og endringer i instruks til
valgkomiteen, og traff i samsvar med styrets
forslag følgende vedtak:

The Extraordinary General Meeting resolved, by
a joint vote, to approve the amendments to the
Articles of Association, share capital increases
and amendments to the instructions for the
Nomination Committee, and adopted the
following resolution in accordance with the
proposal from the board of directors:

3.1 «Vedtektsendringer

3.1 "Amendments
Association

Generalforsamlingen vedtok ~ godkjenne
endingen av Vedtektene i sin helhet som vedlagt
i Vedlegg 3 til innkallingen til denne
ekstraordincre
generalforsamlingen
med
virkning fra det tidspunktet kapitalforhøyelsene
som er beskrevet i punkt 2.3 i innkallingen til
den ekstraordincre generalforsamlingen er
registrert i Foretaksregisteret.

The general meeting resolved to approve the
Articles of Association in full as appended in
Appendix 3 to the notice convening this
Extraordinary General Meeting, with effect as
of the time the share capital increases set out
in section 2.3 to the notice of the Extraordinary
General Meeting have been registered in the
Norwegian Register of Business Enterprises.

of

the

Articles

of

2

3.2 Kapitalforhøyelser

3.2 Share Capital Increases

1)

Second Share Sale Stock Consideration

1.

Aksjekapitalen forhøyes med NOK
27 547 592,20
ved
utstedelse
av
137 737 961 nye A-aksjer (ordinære
aksjer), hver aksje pålydende NOK 0,20

1.

The share capital is increased by NOK
27,547,592.20 by the issuance of
137,737,961 new class A shares
(ordinary shares), each with a nominal
value of NOK 0.20.

2.

Tegningskursen per nye A-aksje er NOK
114,70124, tilsvarende USD 12,40 per
aksje
som
utgjør
et
samlet
tegningsbeløppåNOK 15 798 714 921,77
basert på en NOK/USD valutakurs på
9,2501 slik angitt av Norges Bank den
5. oktober 2020.

2.

The subscription price per new class A
share shall be NOK 114.70124, the
equivalent of USD 12.40 per share
corresponding to a total subscription
amount
of NOK 15,798,714,921.77,
based on a NOK/USD exchange rate of
9.2501 as quoted by Norges Bank on
5 October 2020.

3.

De 137 737 961 nye A-aksjene skal
tegnes av, etter eBays valg, eBay Europe
Holding B. V., et nederlandsk registrert
aksjeselskap med registrert adresse i
Wibautstraat 224, 1097DN Amsterdam,
Nederland eller eBay International
Management B. V., et nederlandsk
aksjeselskap med registrert adresse
Wibautstraat 224- 2,
1097 ON
Amsterdam,
Nederland
(hver
en
«Second Sale Subscriber»).

3.

The 137,737,961 newclassAsharesshall
be subscribed for, at eBay's election, by
eBay Europe Holding B. V., a Dutch
private limited liability company, with
registered address at Wibautstraat 224,
1097DN Amsterdam, The Netherlands or
eBay International Management B. V., a
Dutch private limited liability company,
with registered address as Wibautstraat
224,
1097 ON Amsterdam,
The
Netherlands (in either case, the entity
elected by eBay, the "Second Sale
Subscriber").

4.

Aksjetegningen skal skje pd Closing (slik
definert
i
styrets
redegjorelse
«Bakgrunn og foreslätte vedtak» i
Vedlegg 1 til Innkallingen til denne
ekstraordinere generalforsamlingen),
og senest innen 20. juli 2021, med
mindre denne datoen forlenges ved
gjensidig avtale mellom eBay og
Selskapet. Selskapets styre har fullmakt
til å avtale slik forlengelse av
tegningsperioden med eBay. De nye Aaksjene skal tegnes p~ et eget
tegningsformular

4.

The subscription shall take place at
Closing (as defined in the Board's
statement "Background and Proposed
Resolutions" in Appendix 1 to the notice
convening this extraordinary general
meeting), and at the latest on 20 July
2021, unless such date is extended by
mutual agreement by eBay and the
Company. The Company's Board of
Directors is authorized to agree with
eBay such extension of the subscription
period. The new class A shares shall be
subscribed on a separate subscription
form.
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5.

Tegningsbelop et skal gjores opp ved at
Second Sale

5.

The subscription amount shall be settled
by transfer by the Second Sale
Subscriber to the Company of one or
more vendor loan notes with the total
nominal
amount
of
USD
1,707,950,716.40 issued by the Second
Share Sale Purchasers, which equals a
value of NOK 15,798,714,921.77 (based
on a NOK/USD exchange rate of 9.2501
as quoted by Norges Bank on 5 October
2020). In addition and on the terms set
out in the Transaction Agreement,
concurrent with the delivery of the
Second Share Sale Vendor Loan Notes,
one or several of the Company's
subsidiaries shall pay to eBay Inc. (2025
Hamilton Avenue, San Jose, California
95125, United States ), eBay Europe
Holding B. V. (Wibautstraat 224, 1097DN
Amsterdam, The Netherlands) or eBay
International
Management
B.V.,
(Wibautstraat 224, 1097 ON Amsterdam,
The Netherlands) cash consideration in
an amount equal to USD 1,292,750,000.
For further
details
about
the
contribution-in-kind, reference is made
to the independent expert report
attached hereto as Appendix 1.

6.

The Company shall also enter into a
certain Liquidity and Information Rights
Agreement
with
Schibsted
ASA
(Akersgata 55, 0180,0slo, Norway), eBay
Inc. (2025 Hamilton Avenue, San Jose,
California 95125, United States) and the
respective eBay subsidiaries to receive
the new shares, i.e. at eBay's election
eBay International Holding GmbH
(Helvetiastrasse 15-17, 3005, Bern,
Switzerland), eBay Europe Holding B. V.
(Wibautstraat 224, 1097DN Amsterdam,
The
Netherlands)
and/or
eBay
International
Management
B. V.
(Wibautstraat 224, 1097DN Amsterdam,
The Netherlands), pertaining to the
facilitation of the orderly disposition of
the Company's shares by, and the
granting of certain information rights
to, certain shareholders, and an

Subscriber overfører en

eller flere selgerkreditter utstedt av
Second Share Sale Purchaser med samlet
USD 1 707 950 716,40
til
Selskapet, tilsvarende en verdi på NOK
15 798 714 921,77
(basert
på
en
NOK/USD valutakurs på 9,2501, slik
angitt av Norges Bank 5. oktober 2020).
I tillegg, og pd de vilkärene som er
angitt i Transaksjonsavtalen, skal ett
eller flere av Selskapets datterselskaper
samtidig med overforingen av Second
Share Sale Vendor Loan Notes betale til
eBay Inc. (2025 Hamilton Avenue, San
Jose, California 95125, USA), eBay
Europe Holding B. V. (Wibautstraat 224,
1097DN Amsterdam, Nederland) eller
eBay International Management B. V.,
(Wibautstraat 224, 1097 ON Amsterdam,
Nederland) et kontantvederlag på
USD 1 292 750 000.
For
ytterligere
detaljer om tingsinnskuddet, vises det
til
den
uavhengige
sakkyndige
redegjeorelsen som er vedlagt som
Vedlegg 1.
pålydende

6.

tillegg inngd en
Selskapet skal
likviditetsog
informasjonsrettighetsavtale
med
Schibsted ASA (Akersgata 55, 0180,
Oslo, Norge), eBay Inc. (2025 Hamilton
Avenue, San Jose, California 95125,
USA)
og
de
respektive
eBay
datterselskaper som skal motta nye
aksjer, det vil si etter eBays valg eBay
International
Holding
GmbH
(Helvetiastrasse 15-17, 3005, Bern,
Sveits), eBay Europe Holding B. V.
(Wibautstraat 224, 1097DN Amsterdam,
Nederland) og I eller eBay International
Management B. V. (Wibautstraat 224,
1097DN
Amsterdam,
Nederland),
vedrorende fasilitering av ordnet
overforing av aksjer i og innvilgelse av
visse informasjonsrettigheter til visse
aksjonærer, og en avtale med eBay Inc.

4

agreement with eBay Inc. regarding
prior approval by an eBay director for
certain matters to be decided by the
board, generally on the terms described
in
the
notice
convening
this
Extraordinary General Meeting.

om forutgående samtykke fra et
styremedlem utpekt av eBay for visse
saker som skal vedtas av styret, i
hovedsak på de vilkår og betingelser som
er beskrevet i innkallingen til denne
ekstraordin@ere generalforsamlingen.

7.

Tegningsbelopet skal gjores opp pd
Closing, og senest 20. juli 2021, med
mindre denne datoen forlenges etter
gjensidig avtale mellom eBay 0g
Selskapet. Selskapets styre har fullmakt
til d forlenge oppgjorsfristen.

7.

The subscription amount shall be settled
at Closing, and no later than 20 July
2021, unless such date is extended by
mutual agreement by eBay and the
Company. The Board of Directors is
authorised to extend the settlement
deadline.

8.

De nye aksjene gir rett til utbytte og
andre rettigheter i Selskapet som
tilhører den aktuelle aksjeklassen fra
kl. 23:59, Pacific time, på datoen for
Closing, forutsatt at de nye aksjene er
tegnet og betalt fullt ut.

8.

The new shares carry rights to dividends
and other rights in the Company
belonging to their respective share class
from 11 :59 pm, Pacific time, on the date
of Closing (the share sale effective
time), provided that the new shares are
subscribed and fully paid.

9.

Selskapets utgifter i forbindelse med
kapitalforhøyelsen er estimert til
omtrent NOK 2 000 000 (eksklusive
MVA).

9.

The Company's expenses in relation to
the share capital increase are estimated
to be approximately NOK 2,000,000
(excl. VAT).

10. Artikkel 4 i Vedtektene skal endres for å
gjenspeile den totale aksjekapitalen og
det
totale
antall
aksjer
etter
kapitalforhøyelsen som er omhandlet i
dette vedtaket

2)

10. Article 4 of the Articles of Association
shall be amended to refleet the total
share capital and the total number of
shares following the share capital
increase
contemplated
by
this
resolution.

Contribution Consideration

1.

Aksjekapitalen forhøyes med NOK
80 451 303,60 ved
utstedelse
av
204 736 290 nye A-aksjer (ordinære
aksjer) og 197 520 228 nye B-aksjer
(Ikke-stemmeberettigede aksjer), hver
aksje pålydende NOK 0,20.

1.

The share capital is increased by NOK
80,451,303.60 by the issuance of
204,736,290 new class A shares (ordinary
shares) and 197,520,228 new class B
shares (non-voting shares), each with a
nominal value of NOK 0.20.

2.

Tegningskursen per nye A-aksje og hver
nye a-aksje er NOK 114,70124,
tilsvarende USD 12,40 per aksje som
utgjor et samlet tegningsbelop pd NOK
46 139 321 412,68,
basert på
en
NOK/USD valutakurs på 9,2501 slik

2.

The subscription price per new share
shall be NOK 114.70124, the equivalent
of USD 12.40 per share, corresponding to
a total subscription amount of NOK
46,139,321,412.68, based on a NOK/USD
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exchange rate of 9.2501 as quoted by
Norges Bank on 5 October 2020.

angitt av Norges Bank den 5. oktober
2020.
3.

De

204

736

290

nye

A-aksjene

og

3.

The 204,736,290 new class A shares and
197,520,228 new class B shares shall be
subscribed for, at eBay's election, by
eBay International Holding GmbH, with
registered address at Helvetiastrasse 1517, 3005, Bern, Switzerland or eBay
Europe Holding 8. V., a Dutch private
limited
liability
company,
with
registered address at Wibautstraat 224,
1097DN Amsterdam, The Netherlands (in
either case, the entity elected by eBay,
the "Contribution Subscriber").

197 520 228 nye B-aksjene skal tegnes
av, etter eBays valg, eBay International
Holding GmbH, med registrert adresse i
Helvetiastrasse 15-17, 3005, Bern,
Sveits eller eBay Europe Holding B. V.,
et nederlandsk aksjeselskap med
registrert adresse Wibautstraat 224,
1097DN Amsterdam, Nederland (i slik
egenskap "Contribution-tegner").

4.

Aksjetegningen skal skje på Closing (slik
definert
styrets
redegjrelse
«Bakgrunn og foreslätte vedtak» i
Vedlegg 1 til Innkallingen til denne
ekstraordin@ere generalforsamlingen),
og senest 20. juli 2021, med mindre
denne datoen forlenges ved gjensidig
avtale mellom eBay og Selskapet.
Selskapets styre har fullmakt til å
avtale
slik
forlengelse
av
tegningsperioden med eBay. De nye
aksjene skal tegnes pd et eget
tegningsformular.

4.

The subscription shall take place at
Closing (as defined in the Board's
statement "Background and Proposed
Resolutions" in Appendix 1 to the notice
convening this extraordinary general
meeting), and at the latest on 20 July
2021, unless such date is extended by
mutual agreement by eBay and the
Company. The Board of Directors is
authorized to agree with eBay such
extension of the subscription period.
The new shares shall be subscribed on a
separate subscription form.

5.

Tegningsbelopet skal gjores opp ved
motregning mot og full innfri else av alle
Contribution-tegnerens rettigheter og
krav i henhold til en selgerkreditt
utstedt av Selskapet med en samlet
verdi stor USD 4 987 980 823,20 utstedt
av Selskapet, som tilsvarer en verdi stor
NOK 46 139 321 412,68 (beregnet på en
NOK/USD valutakurs på 9,2501som
angitt av Norges Bank 5. oktober 2020)
og som skal anses bortfalt og fullt
innfridd som folge av slik motregning.
For
nærmere
detaljer
om
aksjeinnskuddet vises det til den
uavhengige sakkyndige redegjorelsen
som er vedlagt som Vedlegg 1.

5.

The subscription amount shall be settled
by way of set off against, and in full
satisfaction of, all of the Contribution
Subscriber's right and claim under a
vendor loan note with the total nominal
amount of USD 4,987,980,823.20 issued
by the Company, which equals a value of
NOK 46,139,321,412.68 (based on a
NOK/USD exchange rate of 9.2501 as
quoted by Norges Bank on 5 October
2020) and which shall terminate and be
fully repaid as a result of such set-off.
For further details about the share
contribution, reference is made to the
independent expert opinion attached
hereto as Appendix 1.

6.

Selskapet skal i tillegg inngd en
likviditets0g
informasjonsrettighetsavtale
med

6.

The Company shall also enter into a
certain Liquidity and Information Rights
Agreement
with
Schibsted
ASA
6

Schibsted ASA

(Akersgata

55,

(Akersgata 55, 0180 Oslo, Norway), eBay
Inc. (2025 Hamilton Avenue, San Jose,
California 95125, United States) and the
respective eBay subsidiaries to receive
the new shares, i.e. at eBay's election
eBay International Holding GmbH
(Helvetiastrasse 15-17, 3005, Bern,
Switzerland), eBay Europe Holding
B. V.(Wibautstraat
224,
1097DN
Amsterdam, The Netherlands) and/or
eBay International Management B. V.
(Wibautstraat 224, 1097DN Amsterdam,
The Netherlands) pertaining to the
facilitation of the orderly disposition of
the Company's shares by, and the
granting of certain information rights
to, certain shareholders, and an
agreement with eBay Inc. regarding
prior approval by an eBay director for
certain matters to be decided by the
board, generally on the terms described
in
the
notice
convening
this
Extraordinary General Meeting.

0180,

Oslo, Norway), eBay Inc. (2025 Hamilton
Avenue,
USA)

San Jose,
og

de

California 95125,
respektive

eBay

datterselskaper som skal motta nye
aksjer, det vil si etter eBays valg eBay
International
(Helvetiastrasse

Holding
15-17,

3005,

GmbH
Bern,

eBay Europe Holding B. V.
(Wibautstraat 224, 1097DN Amsterdam,
Nederland) og I eller eBay International
Management B. V. (Wibautstraat 224,
1097DN
Amsterdam,
Nederland),
vedrørende fasilitering av ordnet
overforing av aksjer i og innvilgelse av
visse informasjonsrettigheter til visse
aksjonærer, og en avtale med eBay Inc.
om forutgående samtykke fra et
styremedlem utpekt av eBay for visse
saker som skal vedtas av styret, i
hovedsak pd de vilk~r og betingelser
som er beskrevet i innkallingen til
denne
ekstraordinære
generalforsamlingen.
Tegningsbelopet skal gjores opp pd
Closing, og senest 20. juli 2021, med
mindre denne datoen forlenges etter
gjensidig avtale mellom eBay og
Selskapet. Selskapets styre har fullmakt
til d forlenge oppgjorsfristen.
Sveits),

7.

7.

The subscription amount shall be settled
at Closing, and not later than 20 July
2021, unless such date is extended by
mutual agreement by eBay and the
Company. The Company's Board of
Directors is authorized to extend the
settlement deadline.

8.

De nye aksjene gir rett til utbytte og
andre rettigheter i Selskapet i henhold
til de respektive rettighetene under
hver aksjeklasse fra klokken 00:02
Pacific time pd dagen som felger etter
dagen for Closing, forutsatt at de nye
aksjene er tegnet og betalt fullt ut.

8.

The new shares carry rights to dividends
and other rights in the Company
belonging to their respective share class
from 12:02 am, Pacific time, on the day
immediately following Closing, provided
that the new shares are subscribed and
fully paid

9.

Selskapets utgifter i forbindelse med
kapitalforhøyelsen er estimert til
omtrent NOK 2 000 000 (eksklusive
MVA).

9.

The Company's expenses in relation to
the share capital increase are estimated
to approximately NOK 2,000,000 (excl.
VAT).

10. Artikkel 4 i Vedtektene skal endres for
å gjenspeile den totale aksjekapitalen
og det totale antallet aksjer etter
kapitalforhøyelsen.

10. Article 4 of the Articles of Association
shall be amended to reflect the total
share capital and the total number of
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shares

following

the

share

capital

increase.

3.3 Endring i instruks til valgkomiteen

3.3 Amendments to the Instructions for the
Nomination Committee

Instruksen til Selskapets valgkomit~ vedtas
herved som angitt i Vedlegg 5 til innkallingen
til denne ekstraordinære
generalforsamlingen.»

The instruction to the Company's Nomination
Committee is hereby issued as set out in
Appendix 5 to the notice convening this
Extraordinary General Meeting."

De endrede vedtektene i sin helhet er inntatt i
denne protokollen i Vedlegg 2.
Den endrede instruksen ti Selskapets valgkomit~
i sin helhet er vedlagt denne protokollen som
Vedlegg 3.

The amended Articles of Association in full are
appended to these minutes as Appendix 2.
The amended instruction to the Company's
Nomination Committee in full are appended to
these minutes as Appendix 3.

Signaturside folger I signatory page follows
***

8

Oslo, 29 October 2

Chairperson of the meeting

9

Vedlegg 1: Uavhengig sakkyndig redegjørelse om kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd /
Appendix 1: Independent Expert Report on Share Capital Increase Against Contribution in Kind
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Til generalforsamlingen i Adevinta ASA

Redegjørelse om kapitalforhøyelse i Adevinta ASA
Innledning
På oppdrag fra styret ("Styret") i Adevinta ASA («Adevinta») avgir jeg som uavhengig
sakkyndig denne redegjørelsen i samsvar med asal. § 10-2, jf. § 2-6. Denne redegjørelsen
gjelder Styrets forslag til rettet emisjon ved kapitalforhøyelse med tingsinnskudd i
forbindelse med kjøp av eBay Classifieds Holdings B.V. («eBay Classifieds Holding») og
enkelte andre direkte og indirekte eide datterselskaper av eBay Inc.-konsernet («eBay»). De
aktuelle selskapene utgjør samlet eBays virksomhet knyttet til online rubrikkannonser
(«classifieds») (samlet omtalt som «eBay Classifieds» i det følgende). For øvrig er
begrepsbruken i denne redegjørelsen, som nærmere angitt nedenfor, søkt harmonisert med
øvrige engelskspråklige transaksjonsdokumenter.
Kapitalforhøyelsen omfatter til sammen 539 994 479 nye aksjer i Adevinta og utgjør
størstedelen av det samlede vederlaget som Adevinta skal betale ved det avtalte kjøpet av
samtlige aksjer i eBay Classifieds. I tillegg til 539 994 479 vederlagsaksjer i Adevinta skal
eBay motta et kontantvederlag på USD 2 500 millioner.
Adevinta og eBay inngikk 20. juli 2020 en avtale om at Adevinta skal overta 100 % av aksjene
i eBay Classifieds («Transaksjonen»). Avtalen er betinget av blant annet godkjennelse fra
relevante konkurransemyndigheter, gjennomføring av konsultasjoner med eBay Classifieds’
nederlandske arbeidstakerorganisasjon, vedtak i Adevintas generalforsamling som beskrevet
i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling datert med dagens dato, samt øvrige
ordinære betingelser for gjennomføring.
Transaksjonen er forventet gjennomført innen utgangen av Q1 2021, forutsatt at vilkårene for
gjennomføring av Transaksjonen er oppfylt.

Styrets ansvar for redegjørelsen
Styret er ansvarlig for informasjonen redegjørelsen bygger på og de verdsettelser som ligger
til grunn for vederlaget.

KWC AS er ikke et revisjonsselskap, men er et uavhengig konsulentselskap som driver økonomisk og finansiell rådgivning.
Denne redegjørelsen er avgitt av undertegnede som statsautorisert revisor.

Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter
Min oppgave er å utarbeide en redegjørelse om aksjeinnskuddet i form av selgerkreditt og
motregning av gjeld knyttet til kjøpet av aksjene i eBay Classifieds, og å avgi en uttalelse om
at de eiendeler Adevinta skal overta ved kapitalforhøyelsen, har en verdi som minst svarer
til vederlaget.
Den videre redegjørelsen består av to deler. Den første delen («Opplysninger om
innskuddet») er en presentasjon av opplysninger i overensstemmelse med de krav som
stilles i allmennaksjeloven § 10-2, jf. § 2-6 første ledd nr. 1 til 4. Den andre delen («Den
uavhengig sakkyndiges uttalelse») er min uttalelse om at de eiendeler Adevinta skal overta,
har en verdi som minst svarer til vederlaget.

Del 1: Opplysninger om innskuddet
Utstedelsen av vederlagsaksjene vil bli gjennomført som to separate del-transaksjoner,
innenfor et avgrenset tidsrom, i forbindelse med gjennomføring av Transaksjonen.
Gjennomføringen av de to del-transaksjonene vil være gjensidig avhengig av hverandre.
Kapitalinnskuddet i de to del-transaksjonene består av:
(i)

Ved gjennomføringen av det første kapitalinnskuddet vil en eller flere
selgerkreditter («Share Sale Vendor Loan Notes») bli utstedt av ett eller flere
direkte eller indirekte datterselskaper (eksisterende eller under etablering) av
Adevinta («Second Share Sale Purchasers»), til fordel for eBay (og/eller til fordel
for en eller flere utpekt av eBay), pålydende et samlet beløp på USD
1 707 950 716,40; tilsvarende en verdi på NOK 15 798 714 921,77 (basert på en
NOK/USD valutakurs på 9,2501 slik angitt av Norges Bank 5. oktober 2020), og

(ii)

ved gjennomføring av det andre kapitalinnskuddet vil en selgerkreditt bli utstedt
av Adevinta («Contribution Vendor Loan Note») til fordel for eBay (og/eller til
fordel for en eller flere utpekt av eBay), pålydende USD 4 987 980 823,20, som
tilsvarer en verdi stor NOK 46 139 321 412,68 (beregnet på en NOK/USD
valutakurs på 9,2501 som angitt av Norges Bank 5. oktober 2020).

Ved gjennomføring av Transaksjonen skal Share Sale Vendor Loan Notes, som Second Share
Sale Purchasers er ansvarlig for, overføres til Adevinta fra ett eller flere direkte eller indirekte
datterselskap av eBay, som oppgjør for utstedelse av aksjer i Adevinta («Second Share Sale
Stock Consideration»). Dette innebærer at Adevinta på gjennomføringstidspunktet overtar
Share Sale Vendor Loan Notes, og Adevinta blir dermed eier av et krav mot Second Share
Sale Purchasers. Videre vil Contributon Vendor Loan Note på gjennomføringstidspunktet bli
fullt ut gjort opp av Adevinta ved utstedelse av aksjer i Adevinta («Contribution
Consideration»), til fordel for et annet datterselskap av eBay. Dette innebærer at
Contribution Vendor Loan Note termineres i og med at den gjøres opp.
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Samlet har Share Sale Vendor Loan Notes og Contribution Vendor Loan Note en verdi på
USD 6 695 931 539,60, som tilsvarer en verdi stor NOK 61 938 036 334,45 (beregnet på en
NOK/USD valutakurs på 9,2501 som angitt av Norges Bank 5. oktober 2020). Dette utgjør
delvis vederlag for kjøpet av eBay Classifieds fra enkelte datterselskaper av eBay.
Umiddelbart etter overføringen av Share Sale Vendor Loan Notes til Adevinta (dvs. når
Adevinta har fått dette kravet i hende), vil Second Share Sale Purchasers ikke lenger ha
utestående gjeld til eBay, eller til andre tredjeparter utenfor Adevinta-konsernet, knyttet til
Share Sale Vendor Loan Notes.
Share Sale Vendor Loan Notes er enkle pengekrav og eventuell rente på dette/disse kravene
vil bli avtalt mellom Adevinta og the Second Share Sale Purhcasers. Det er ikke stilt noen
form for sikkerhet med hensyn til dette kravet, og den samlede fordringen vil bli verdsatt til
pålydende.
eBay Classifieds driver en internasjonal gruppe av ledende lokale online markedsplasser i 13
land, mens Adevinta besitter ledende digitale markesplasser i 15 land. eBay-Classifiedskonsernet hadde en samlet omsetning i 2019 på USD 996 millioner (tilsvarende om lag NOK
9,21 mrd.) og et driftsresultat (justert EBITDA) på USD 369 millioner (tilsvarende om lag
NOK 3,41 mrd.). eBay og Adevinta er enige om en samlet egenkapitalverdi for eBay
Classifieds på USD 9 196 millioner. Av dette beløpet skal USD 2 500 millioner betales
kontant. De resterende USD 6 695 931 539,60 skal gjøres opp ved utstedelse av Contribution
Vendor Loan Note og Share Sale Vendor Loan Notes. Umiddelbart etter utstedelsen av disse
selgerkredittene vil de henholdsvis bli motregnet og skutt inn i Adevinta, som oppgjør for
utstedelse av aksjer i Adevinta til fordel for eBay. Adevinta er enig med eBay om, og Styret
foreslår, å utstede 539 994 479 nye aksjer i Adevinta i denne forbindelse.
I forbindelse med Transaksjonen er det også blitt enighet om at Schibsted ASA skal kjøpe
eBay Scandinavia ApS fra et datterselskap av Adevinta for en pris på USD 330 millioner på
gjeld- og kontantfri basis (evt. et tilsvarende beløp i EUR), med oppgjør i kontanter. eBay
Scandinavia ApS er p.t. et indirekte datterselskap av eBay Classifieds Holding og inngår
følgelig i eBay Classifieds. Dette kjøpet vil bli gjennomført umiddelbart etter gjennomføring
av Transaksjonen, hvoretter Adevintas datterselskap vil overføre eBay Scandinavia ApS til
Schibsted Nordic Marketplaces AS, et datterselskap av Schibsted ASA. Denne transaksjonen
reduserer netto kontantvederlaget som Adevinta skal betale i Transaksjonen til ca. USD 2,17
mrd.
Pålydende på hver av Adevinta-aksjene er NOK 0,20, og det overskytende innskuddet per
aksje er overkurs. Ved mottak av aksjene i de respektive konsernselskapene som inngår i
eBay Classifieds, basert på transaksjonsstrukturen beskrevet ovenfor (og i forkant av salget
av eBay Scandinavia ApS), blir Adevinta eier av en virksomhet som pr. 7. oktober 2020
hadde en verdi som minst tilsvarer verdien av vederlaget, samlet bestående av 539 994 479
nye aksjer i Adevinta og USD 2 500 millioner i kontanter. Av de USD 2 500 millioner som
skal betales kontanter, skal USD 1 292 750 000 betales av Adevinta til en datterselskap av
eBay i forbindelse med utstedelsen av Share Sale Vendor Loan Notes (som definert ovenfor),
USD 1 200 000 000 skal gjøres opp ved opptak av ny gjeld i eBay Classifieds Holding på, eller
i forkant av, gjennomføring av Transaksjonen, og de resterende USD 7 250 000 skal gjøres
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opp i kontanter i forbindelse med gjennomføring av Transaksjonen (men ikke som del av
utstedelsen av hverken Share Sale Vendor Loan Notes eller Contribution Vendor Loan Note).
Vederlagsaksjene utstedt i Transaksjonen omfatter til sammen 342 474 251 ordinære aksjer,
utgjørende 33,3 % av de totale stemmerettene i Adevinta, og 197 520 228 aksjer i en ny
aksjeklasse uten stemmerett som skal etableres, utgjørende om lag 16 % av Adevintas totale
utestående aksjekapital etter utstedelsen av vederlagsaksjene (basert på antall utestående
aksjer pr. 30. juni 2020). Av disse vederlagsaksjene vil 137 737 961 ordinære aksjer bli utstedt
i henhold til Share Sale Vendor Loan Notes, mens 204 736 290 ordinære aksjer og 197 520 228
stemmerettsløse aksjer vil bli utstedt i henhold til Contribution Vendor Loan Note.
I prosessen med oppkjøpet av eBay Classifieds har Adevinta i samarbeid med sine eksterne
rådgivere verdivurdert eBay Classifieds, både på selvstendig basis («stand alone»-verdi) og
hensyntatt verdien av potensielle synergier knyttet til integrasjonen mellom Adevinta og
eBay Classifieds. Verdivurderingen som Adevinta har utarbeidet i samarbeid med sine
rådgivere bygger primært på neddiskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer fra
eBay Classifieds drift, men er også understøttet av alternative verdsettelsesmetoder,
herunder bruk av markedsmultipler fra sammenlignbare børsnoterte selskaper og
transaksjonsmultipler fra tidligere transaksjoner med sammenlignbare selskaper. Den
kontantstrømbaserte verdivurderingen indikerer et intervall for egenkapitalverdi som
understøtter det samlede vederlaget (inkludert en andel av den estimerte verdien av
synergipotensialet ved oppkjøpet) som er avtalt. Selskapets understøttende vurderinger
basert på markedsmultipler og transaksjonsmultipler understøtter også det avtalte
vederlaget.
Den avtalte prisen for eBay Classifieds bygger også på en kompetitiv salgsprosess for eBay
Classifieds, hvor Adevinta har inngitt to indikative bud og ett bindende tredje bud. Endelig
avtale ble fremforhandlet og inngått med utgangspunkt i sistnevnte bud.

Del 2: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse
Jeg har utført min kontroll og avgir min uttalelse i samsvar med standard for
attestasjonsoppdrag SA 3802-1 ”Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen”.
Standarden krever at jeg planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet
for at de eiendeler selskapet skal overta, har en verdi som minst svarer til det avtalte
vederlaget. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet herunder
vurderingsprinsippene. Videre har jeg vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet, og
de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen.
Etter min oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
min konklusjon.
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Konklusjon
Etter min mening har
(i)

Share Sale Vendor Loan Notes som Adevinta skal overta i forbindelse med
utstedelsen av Second Share Sale Stock Consideration, til et datterselskap av eBay,
en verdi pr. 7. oktober 2020 som minst svarer til det avtalte vederlaget, herunder
pålydende og overkurs; og

(ii)

Contribution Vendor Loan Note, som skal overføres til Adevinta som
tingsinnskudd og motregnes i forbindelse med ustedelsen av Contribution
Consideration til et datterselskap av eBay, en verdi pr. 7. oktober 2020 som minst
svarer til det avtalte vederlaget, herunder pålydende og overkurs.

Oslo, 7. oktober 2020
KWC AS

___________________
Simen B. Weiby
Statsautorisert revisor
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VEDTEKTER
Adevinta ASA
(Oppdatert [●])
§1
Navn
Selskapet er et allmennaksjeselskap ved navn Adevinta ASA.
§2
Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Oslo.
§3
Formål
Selskapets formål er drift av digitale markedsplasser og andre typer beslektet virksomhet.
Selskapets virksomhet kan drives gjennom deltakelse i andre selskaper.
§4
Aksjekapital og aksjeklasser
1. Selskapets samlede aksjekapital er NOK 244 988 596,20 fordelt på 1 027 422 753
ordinære A-aksjer og 197 520 228 stemmerettsløse B-aksjer, totalt 1 224 942 981 aksjer,
hver aksje pålydende NOK 0,20. A-aksjene representerer NOK 205 484 550,60 og
B-aksjene representerer NOK 39 504 045,60 av Selskapets samlede aksjekapital.
Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen (VPS).
2. Hver av A-aksjene har én stemme, mens B-aksjene har ikke stemmerett. For øvrig, men
med unntak av det som følger av artikkel 5 i disse vedtektene, skal aksjer i hver av
aksjeklassene ha like rettigheter til utbytte, utdelinger og andre rettigheter.
3. Enhver eier av B-aksjer kan til enhver tid kreve bytte, og gjennomføre bytte, av én eller
flere av sine B-aksjer til A-aksjer (jf. allmennaksjeloven § 4-1 (2)) ved å gi melding til
Selskapet, forutsatt at slikt ombytte ikke fører til at aksjeeieren, sammen med dennes
nærstående (jf. verdipapirhandelloven § 2-5), herunder Tilknyttede Selskaper (som
definert nedenfor), («Nærstående»), eier mer enn 1/3 av det samlede antallet utestående
A-aksjer.
Uten hensyn til begrensingen ovenfor, kan en eier av B-aksjer kreve bytte, og gjennomføre
bytte, av B-aksjer til A-aksjer dersom aksjeeieren allerede har utløst tilbudsplikt etter
verdipapirhandelloven og offentliggjort at vedkommende har til hensikt å gi tilbud i henhold
til tilbudsplikten, forutsatt at slikt tilbud ikke allerede er gjennomført på tidspunktet for
fremsettelse av kravet om ombytte.
4. Aksjeeiere må selv påse, og bærer selv risikoen for, at vilkårene for ombytte er til stede.
Selskapet har ingen plikt til å føre tilsyn, vurdere eller uttrykke noen mening i forbindelse
med ombytte, inkludert om hvorvidt vilkårene for ombytte etter denne artikkel 4 er oppfylt.
5. Bytteforholdet skal være 1:1, slik at hver B-aksje kan byttes om til én A-aksje
6. Dersom selskapet skal foreta en fortrinnsrettsemisjon av A-aksjer eller annen utstedelse
av A-aksjer eller andre egenkapitalinstrumenter med fortrinnsretter for eiere av A-aksjer,
skal Selskapet foreta en tilsvarende fortrinnsrettsemisjon av B-aksjer eller utstede B-aksjer
eller andre egenkapitalinstrumenter med fortrinnsretter for eiere av B-aksjer til samme
pris, slik at hver aksjeeier med B-aksjer kan tegne seg for B-aksjer og slike andre
egenkapitalinstrumenter for å sørge for at eierforholdet mellom aksjeeierne forblir uendret
og for å bevare verdien av ombytteretten etter denne artikkel 4.
7. Selskapet skal, så fort som praktisk mulig etter å ha mottatt krav om bytte av B-aksjer til

A-aksjer, gjennomføre slikt ombytte ved å sørge for registrering av de nødvendige
endringene i første avsnitt til denne artikkel 4 i Foretaksregisteret og utstedelse av de nye
A-aksjene i Verdipapirsentralen. Videre skal Selskapet påse at de nye A-aksjene så fort som
praktisk mulig blir notert og gjenstand for handel på den (eller de) aktuelle børs(er) eller
regulerte markedsplass(er) hvor A-aksjene er notert.
§5
Omsettelighet
Selskapets aksjer i begge aksjeklasser kan fritt omsettes. Ved overdragelse av B-aksjer til noen
som ikke er Nærstående av eBay Inc. («eBay»), skal de relevante B-aksjene konverteres til
A-aksjer, unntatt (dersom bestemt av overdrageren) overdragelse til en tredjepart i et pliktig
tilbud. Artikkel 4 nr. 7 gjelder tilsvarende for slik konvertering.
§6
Styret og komiteer
1. Selskapets styre skal bestå av minimum 5 og maksimum 13 medlemmer. Innenfor dette
intervallet, og hensyntatt artikkel 6 nr. 2, skal antallet styremedlemmer bestemmes av
generalforsamlingen, forutsatt at generalforsamlingen skal velge et tilstrekkelig antall
styremedlemmer for å påse at flertallet av styrets medlemmer til enhver tid er valgt av
generalforsamlingen (hensyntatt styremedlemmer utnevnt direkte av aksjeeiere i henhold
til artikkel 6 nr. 2). Styrets leder velges av aksjeeierne på generalforsamlingen.
2. Enhver aksjeeier som eier A-aksjer i henhold til terskelverdiene nedenfor har en individuell
rett til å, ved melding til Selskapet, direkte utnevne styremedlemmer som følger:
•

Enhver aksjeeier som eier minst 25 % av det samlede antallet A-aksjer i Selskapet har
rett
til
å
utnevne
to
styremedlemmer;
og

•

Enhver aksjeeier som eier minst 10 % av det samlede antallet A-aksjer i Selskapet har
rett til å utnevne ett styremedlem.

Utnevnelsesretten i henhold til denne artikkel 6 nr. 2 kan ikke utøves i løpet av de siste
seks kalenderukene forut for Selskapets ordinære generalforsamling.
3. Det samlede antallet styremedlemmer utnevnt direkte av aksjeeiere i henhold til artikkel 6
nr. 2, skal ikke overstige seks styremedlemmer. I det tilfelle hvor aksjeeiere har rett til å
utnevne mer enn totalt seks styremedlemmer, skal aksjeeierne med de største
aksjepostene ha rett til å utnevne styremedlemmene i tråd med bestemmelsene ovenfor,
inntil begrensningen på maksimalt seks styremedlemmer. Dersom to eller flere aksjeeiere
har lik aksjebeholdning av de relevante aksjene, tilfaller den direkte utnevnelsesretten den
eller de aksjeeierne som nådde den relevante eierskapsterskelen først i tid.
4. Dersom utnevnelse av én eller flere styremedlemmer i tråd med artikkel 6 nr. 2 vil føre til
at styret er sammensatt slik at mindre enn halvparten av styrets medlemmer er valgt av
generalforsamlingen, skal styret så fort som praktisk mulig, og senest ni uker fra Selskapet
har mottatt melding om utnevnelsen, avholde en ekstraordinær generalforsamling der det
velges et slikt antall styremedlemmer som medfører at mer enn halvparten av styrets
medlemmer er valgt av generalforsamlingen i tråd med artikkel 6 nr. 1. I et slikt tilfelle skal
utnevnelsen av styremedlemmer i henhold til artikkel 6 nr. 2 først få virkning fra tidspunktet
for slik ekstraordinær generalforsamling. Aksjeeieren har i så fall anledning til å utnevne
samme antall observatører (uten stemmerett) til styret, for perioden frem til den eller de
utnevnte styremedlemmene tiltrer sitt eller sine verv.
5. Så lenge en aksjeeier eier 25 % av det samlede antallet A-aksjer i Selskapet, har denne
aksjeeieren rett til å utpeke minst én representant til hvert av styrets utvalg.
Representanten skal være et av styremedlemmene utnevnt av aksjeeieren etter artikkel
6 nr. 2. Flertallet av medlemmene i hvert av utvalgene skal til enhver tid være
styremedlemmer valgt av generalforsamlingen, og hvis nødvendig skal antall medlemmer
i hvert av utvalgene økes for å oppnå dette.

6. En aksjeeier som har utnevnt ett eller flere styremedlemmer etter artikkel 6 nr. 2 kan, ved
melding til Selskapet, til enhver tid trekke tilbake utnevnelsen og utnevne en erstatter, så
lenge (i) aksjeeieren på dette tidspunktet eier A-aksjer som overstiger den relevante
eierskapsterskelen og (ii) det totale antallet styremedlemmer fremdeles er i
overenstemmelse med artikkel 6 nr. 1. I perioden på seks uker forut for selskapets
ordinære generalforsamling må en eventuell erstatning av et styremedlem være med et
styremedlem (a) av samme kjønn som det erstattede styremedlemmet, og (b) hvis det
erstattede styremedlemmet er bosatt i Norge eller statsborger i den Europeiske
Økonomiske Sone («EØS») og bosatt i en EØS-stat, være enten bosatt i Norge eller
statsborger av en EØS-stat med bosted innenfor EØS.
7. Dersom aksjebeholdningen til en aksjeeier som har utnevnt én eller to styremedlemmer i
henhold til artikkel 6 nr. 2, faller under de relevante eierskapsterskelene , slik at antallet
styremedlemmer aksjeeieren har utnevnt overskrider det antallet aksjeeieren har rett til å
utnevne etter artikkel 6 nr. 2 på det aktuelle tidspunktet («Overskridende
Styremedlemmer»), skal tjenesteperioden for det Overskridende Styremedlemmet
opphøre med umiddelbar virkning (uten å begrense det Overskridende Styremedlemmets
mulighet til å bli gjenvalgt som styremedlem av generalforsamlingen), forutsatt at dersom
en aksjeeier har utpekt to styremedlemmer i kraft av artikkel 6 nr. 2 og kun én av
styremedlemmenes tjenestetid skal opphøre i medhold av det forutgående, så skal
aksjeeieren ha en periode på to uker fra den datoen den relevante eierskapsterskelen er
passert, til å avgjøre og melde fra til Selskapet hvilket av dets utnevnte styremedlem som
skal anses som et Overskridende Styremedlem. Hvis aksjeeieren ikke gir melding til
Selskapet innen perioden på to uker, har styret rett til å avgjøre hvilket styremedlem som
skal anses som Overskridende Styremedlem. I et slikt tilfelle skal begge de aktuelle
styremedlemmene aksjeeieren har utnevnt avstå fra å stemme.
8. Styremedlemmer som er utnevnt av aksjeeiere i henhold til denne artikkel 6 skal motta
den samme godtgjørelse, dekning av utlegg, forsikring og skadesløsholdelse (hvis noen)
som styremedlemmer valgt av generalforsamlingen. Når aksjeeierne velger ut
styremedlemmer for utnevnelse, skal hver aksjeeier ta i betraktning Oslo Børs sine
anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse samt allmennaksjelovens krav til
kjønnsbalanse og bosted. Enhver utnevnelse av styremedlem i kraft av artikkel 6 nr. 2 som
medfører at selskapets styre ikke overholder kravene i allmennaksjeloven til kjønnsbalanse,
nasjonalitet eller bosted, eller oppfyller vilkår for slikt unntak i allmennaksjeloven, skal
være ugyldig (og aksjeeieren skal ha rett til å utnevne et annet styremedlem). På
forespørsel fra aksjeeieren som skal utnevne et styremedlem, skal Selskapet søke om
unntak fra allmennaksjelovens krav til bosted og nasjonalitet. Med mindre forgjengeren til
slikt styremedlem skal fortsette sitt verv frem til slikt unntak er blitt innvilget eller avslått,
kan det nye utnevnte styremedlemmet i denne perioden delta på Selskapets styremøter
som observatør.
9. I denne artikkel 6 skal aksjer eid av en tilknyttet person til en aksjeeier skal anses for å
være eid av aksjeeieren selv. I disse vedtektene menes med tilknyttet person, for enhver
aksjeeier, enhver annen person som direkte, eller indirekte gjennom én eller flere
mellomledd, kontrollerer eller er kontrollert av eller er under felles kontroll med denne
aksjeeieren («Tilknyttet Person»).
§7
Signaturrett
Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan utstede
prokura.
§8
Valgkomité
1. Selskapets valgkomité skal bestå av tre til fem medlemmer. Innenfor denne rammen, skal
antallet medlemmer av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen, forutsatt at
generalforsamlingen skal velge et tilstrekkelig antall medlemmer slik at valgkomiteens

flertall til enhver tid er valgt av generalforsamlingen (hensyntatt medlemmer av
valgkomiteen som er direkte utnevnt av aksjeeiere i kraft av artikkel 8 nr. 3), og om
påkrevd for å overholde det forutgående, skal det totale antallet medlemmer av
valgkomiteen økes utover fem medlemmer.
2. Valgkomiteens medlemmer skal enten velges av generalforsamlingen eller av enkelte
aksjeeiere i henhold til artikkel 8 nr. 3. Medlemmene av valgkomiteen valgt av
generalforsamlingen velges for to år av gangen, med mindre annet er besluttet av
generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger valgkomiteens leder.
3. Enhver aksjeeier som eier minst 25 % av det samlede antallet A-aksjer skal ha rett til å
utnevne, og være representert av, ett medlem i valgkomiteen. Medlemmer av valgkomiteen
som er utnevnt av en aksjeeier i kraft av denne bestemmelsen skal motta samme
godtgjørelse, dekning av utlegg, forsikring og skadesløsholdelse (hvis noen) som de
medlemmene av valgkomiteen som er valgt av generalforsamlingen. Artikkel 6 nr. 6 og
nr. 7 skal gjelde tilsvarende for valgkomitémedlemmer utnevnt av aksjeeiere i henhold til
denne bestemmelsen.
4. Valgkomiteen skal innstille kandidater til styret og valgkomiteen som skal velges av
generalforsamlingen ved utløp av tjenestetiden eller dersom det er behov for et
supplerende valg. I den grad det er mulig, skal valgkomiteen annonsere de foreslåtte
kandidatene i innkallingen til generalforsamlingen.
5. Valgkomitéen kommer med forslag til generalforsamlingen vedrørende godtgjørelse til
styremedlemmene og medlemmene av valgkomiteen. Forslag om godtgjørelse til
styremedlemmene og medlemmene av valgkomiteen skal fremsettes forut for perioden
den foreslåtte godtgjørelsen relaterer seg til. Den foreslåtte godtgjørelsen skal fastsettes
for ett år av gangen, beregnet fra datoen for den ordinære generalforsamlingen.
6. Valgkomitéen har ellers adgang til å komme med uttalelser angående, og også komme
med forslag til generalforsamlingen knyttet til styrets størrelse, sammensetning og
arbeidsprosedyrer, uttale seg om saker som gjelder Selskapets forhold til revisor, og
komme med forslag angående utnevnelse av revisor samt revisorshonorarer.
7. I denne artikkel 8 skal aksjer eid av en Tilknyttet Person anses å være eid av aksjeeieren
selv.
§9
Generalforsamling
1. Den ordinære generalforsamlingen skal behandle og avgjøre følgende saker:
a. Vedtakelse av årsberetning og årsregnskap, inkludert utdeling av utbytte.
b. Valg av medlemmer til valgkomiteen, som skal velges av generalforsamlingen, når
slike verv er på valg.
c. Valg av styremedlemmer, som skal velges av generalforsamlingen, når slike verv er
på valg.
d. Eventuelle andre saker som i henhold til lov eller vedtektene faller inn under
generalforsamlingen.
2. I innkallingen til generalforsamlingen kan Selskapet sette en frist for melding om
deltagelse, som ikke kan utløpe tidligere enn 5 dager forut for generalforsamlingen.
3. Aksjeeierne kan avgi skriftlig stemme, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon,
i en periode forut for generalforsamlingen, såfremt styret finner at dette kan skje ved å
benytte en betryggende metode for å autentisere avsenderen. Styret kan etablere

ytterligere retningslinjer for slik forhåndsstemming, som skal beskrives i innkallingen til
generalforsamlingen.
§ 10
Elektronisk kommunikasjon med aksjeeiere
I tilfeller hvor dokumenter knyttet til saker som skal behandles og avgjøres på
generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjeeierne på Selskapets hjemmeside, skal ikke
lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne gjelde. Dette gjelder også
dokumenter som i henhold til lov skal inkluderes i eller legges ved innkallingen til
generalforsamlingen. Imidlertid kan aksjeeierne be om å få tilsendt dokumenter som
omhandler saker som skal behandles og avgjøres på generalforsamlingen.
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Instructions to the Nomination Committee
of
ADEVINTA ASA
Date: [●]

1.

Election of Nomination Committee

According to the articles of association, the company shall have a Nomination Committee
consisting of three to five members. The members of the Nomination Committee shall be elected
by the general meeting or directly appointed by shareholders pursuant to the Article 8 of the
articles of association. The general meeting shall elect the Chair of the Nomination Committee. If
the general meeting has not elected the Committee Chair, the Nomination Committee shall elect
the Chair. Other than in respect of the members of the Nomination Committee to be appointed
directly by shareholders pursuant to the Article 8 of the articles of association, the Nomination
Committee itself shall recommend and propose the candidates for the proposed election to the
Nomination Committee.
The composition of the Nomination Committee shall take into account the interests of shareholders
in general. The majority of the Nomination Committee shall be independent of the Board of Directors
and the executive management. No more than one member of the Nomination Committee shall be a
member of the Board of Directors, and any such member shall not offer themselves for re-election to
the Board. The Nomination Committee shall not include the company’s CEO or any other person in the
executive management.

2.

Period of service

The members of the Nomination Committee who are elected by the general meeting are elected for
a period of two years, unless the general meeting decides otherwise.

3.

Remuneration of the Nomination Committee

The remuneration of the Nomination Committee is determined by the general meeting and proposed
by the Nomination Committee and shall reflect the character of the committee’s duties and the time
commitment involved. Nomination Committee members appointed directly by shareholders shall
receive the same remuneration as Nomination Committee members elected by the general meeting.

4.

The duties of the Nomination Committee

The Nomination Committee shall recommend to the general meeting candidates to be elected to the
Board of Directors and the Nomination Committee by the general meeting and remuneration to the
members of these governance bodies. Proposals for directors’ remuneration shall be made in advance
of the period for which the proposed remuneration relates to. The proposed remuneration shall be
for one year at a time calculated from the date of the general meeting.
The Nomination Committee shall ensure that it has access to the expertise required in relation to the
duties for which the committee is responsible. The Nomination Committee is entitled to make use of
resources available in the company and to seek advice and recommendations from sources outside of
the company.

1

When reporting its recommendations to the general meeting, the Nomination Committee shall also
provide an account of how it has carried out its work.
The Nomination Committee shall consider the need for any changes in the composition of the Board
of Directors, subject to the articles of association, and maintain contacts with different shareholders,
members of the Board and with the company’s executive management. The Nomination Committee
shall pay particular attention to the Board’s report on its own performance.
In carrying out its work, the Nomination Committee should actively seek to represent the views of
shareholders in general, and should ensure that its recommendations are endorsed by the largest
shareholders.
When shareholders who are entitled to appoint members to the Board of Directors directly pursuant
to Article 6 of the articles of association notify the company that they intend to exercise such right,
the Nomination Committee shall establish contact with the shareholders to obtain information about
the persons to be appointed by them, including information about the person's gender, age,
nationality, education and business experience.
The Nomination Committee’s recommendation should explain how it attends to the interest of the
shareholder community and the company. The Nomination Committee's recommendation for
candidates to be elected by the general meeting should accordingly contain information about each
candidate's gender, age, nationality, education and business experience. Information should be given
on each candidate's ownership interests in the company, assignments carried out for the company,
as well as the individual's material appointments with or positions in other companies and
organisations. In the case of a proposal for re-election of Board members to be elected by the general
meeting, the recommendation should also contain information about how long the candidate has
been a Board member in the company and about the candidate's participation in Board meetings. If
the recommendation includes candidates to the Nomination Committee, it should also contain
relevant information about these candidates.
The Nomination Committee's reasoned recommendation should, to the extent possible, be made
available within the deadline for summoning the general meeting.

5.

Procedures

The Nomination Committee shall deal with matters in a meeting, unless the Committee Chair finds
that the matter can be dealt with, in an appropriate way, in writing or in some other adequate
manner. The meetings and communication between the members of the Nomination Committee shall
be in English unless the Nomination Committee unanimously agrees otherwise.
The Committee Chair shall ensure that the meetings of the Nomination Committee are announced in
a suitable manner and with the necessary advance notice.
The Nomination Committee may adopt resolutions when more than half the members participate in
the committee’s proceedings in a matter and all the members of the committee have wherever
possible been given the opportunity to participate in the proceedings.
Any resolution (for the avoidance of doubt including, but not limited to, a statement, a nomination
or a recommendation) by the Nomination Committee requires the supporting vote of a majority of
the members who participate in the consideration of a matter. In the event of a tie, the Committee
Chair has the casting vote.

2
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