Til aksjonærene i Interoil Exploration and Production ASA /

For the shareholders of Interoil Exploration and Production ASA

INNKALLING TIL

NOTICE OF

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INTEROIL
EXPLORATION AND PRODUCTION ASA

AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INTEROIL
EXPLORATION AND PRODUCTION ASA

Denne innkallingen er utarbeidet på norsk med uofisiell engelsk
oversettelse. Ved uoverensstemmelse mellom norsk og engelsk
versjon gjelder den norske versjonen.

This notice has been drafted in Norwegian language with an unofficial
English translation. In case of discrepancy between the Norwegian and
English version, the Norwegian version shall prevail.

Det
innkalles
herved
til
ekstraordinær
generalforsamling i Interoil Exploration and
Production ASA ("Selskapet").

An extraordinary general meeting of Interoil Exploration
and Production ASA (the “Company”) is hereby
summoned.

Tid: 16. januar 2020 kl. 11:30 lokal tid

Time: 16 January 2020 at 11:30 am local (Oslo) time

Sted: Advokatfirmaet
Ruseløkkveien 14, Oslo

Schjødt

AS'

lokaler

i

Place: Advokatfirmaet
Ruseløkkveien 14, Oslo

Styret foreslår følgende dagsorden:

1.

Åpning av generalforsamlingen

Fremleggelse av fortegnelse
aksjonærer og fullmektiger

1.

over

møtende

2.

at

Opening of the general meeting

Presentation of list of participating shareholders, in
person or by proxy
(Non-voting item)

Valg av møteleder og person til å medundertegne
protokollen

3.

Styret foreslår at advokat Audun Bondkall velges som
møteleder og at det velges en person av de fremmøtte
aksjonærer til å signere protokollen sammen med
møteleder.
4.

offices

(Non-voting item)

(Det stemmes ikke over dette punkt)

3.

AS'

The Board of Directors proposes the following agenda:

(Det stemmes ikke over dette punkt)

2.

Schjødt

Godkjenning av innkalling og dagsorden

The Board of Directors proposes that attorney Audun
Bondkall is elected as chairman of the meeting and that
an individual of the attending shareholders is elected
to co-sign the minutes together with the chairman of
the meeting.
4.
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Appointment of person to chair the meeting and to
co-sign the minutes

Approval of notice of meeting and agenda

5.

Konvertering av deler av Selskapets obligasjonslån
med ISIN NO 001 0729908 til aksjer – rettet emisjon
mot Nordic Trustee AS

5.

Conversion of part of the Company's bonds issued
under ISIN NO 001 0729908 to shares – private
placement towards Nordic Trustee AS

Det vises til børsmelding offentliggjort 11. desember
2019 vedrørende foreslåtte endringer i Selskapets
obligasjonslån
med
ISIN
NO
001
0729908
("Obligasjonslånet") i forbindelse med en styrking av
Selskapets balanse. Som ledd i de foreslåtte
endringene i vilkårene for Obligasjonslånet, foreslår
styret at deler av Obligasjonslånet konverteres til
aksjer.

Reference is made to the stock exchange notice
published on 11 December 2019 regarding proposed
changes to the Company's bond loan with ISIN NO 001
0729908 (the "Bond Loan") in connection with a
strengthening of the Company's balance sheet. As part
of the proposed changes to the terms of the Bond Loan,
the board of directors proposes that parts of the Bond
Loan is converted to shares.

Da antallet aksjer som skal utstedes og kursen per
aksje, vil avhenge av volumvektet kurs på Selskapets
aksjer de siste 60 kalenderdagene forut for
obligasjonseiermøtet den 30. desember 2019, samt
vekslingskurs mellom USD og NOK som fastsatt av
Norges bank den 15. januar 2020, er antallet aksjer
som skal utstedes, og tegningskurs per aksje angitt
som intervaller i forslaget til vedtak nedenfor. Styret
vil på generalforsamlingen informere om endelig
antall aksjer og endelig tegningskurs.

As the number of shares to be issued and the
subscription price per share, will depend on the volumeweighted average price of the shares in the Company
the last 60 calendar days prior to the bondholders'
meeting on 30 December 2019, and the exchange ratio
between USD and NOK as quoted by the Central Bank of
Norway on 15 January 2020, the number of shares to be
issued and the subscription price per share is stated as
intervals in the proposed resolution below. The board of
directors will inform of the final number of shares and
the final subscription price.

En redegjørelse fra Selskapets revisor om retten til å
gjøre opp aksjeinnskuddet ved motregning, er
tilgjengelig
på
Selskapets
hjemmeside,
jf.
allmennaksjeloven § 10-2 (3).

A report from the Company's auditor regarding the right
to settle the share contribution through set-off is
available on the Company's web site, cf. Section 10-2 (3)
of the Norwegian Public Limited Liability Companies
Act.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende
vedtak:

The Board of Directors proposes that the general
meeting passes the following resolution:

1.

Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK
17 753 420 og maksimum NOK 35 450 929 ved
utstedelse av minimum 35 506 839 aksjer og
maksimum 70 901 858 aksjer, hver pålydende
NOK 0,50. Styret fastsetter endelig antall aksjer
som skal utstedes.

1.

The share capital is increased by a minimum of NOK
17,753,420 and a maximum of NOK 35,450,929 by
issuance of a minimum of 35,506,839 and a
maximum of 70,901,858 shares, each with a par
value of NOK 0.50. The board of directors
determines the final number of shares to be issued.

2.

Bare Nordic Trustee AS, org. nr. 963 342 624, med
adresse Kronprinsesse Märthas plass 1, 0160 Oslo,
Norge, på vegne av og for senere fordeling til
obligasjonseierne, har rett til å tegne aksjer.

2.

Only Nordic Trustee AS, reg. no. 963 342 624, with
address Kronprinsesse Märthas plass 1, 0160 Oslo,
Norway, on behalf of and for subsequent allocation
to the bondholders, has the right to subscribe for
shares.

3.

Det skal betales minimum NOK 1,70 og maksimum
NOK 3,39 per aksje. Styret fastsetter endelig
tegningskurs, basert på 20 % rabatt på
volumvektet gjennomsnittlig handelskurs for
aksjene i Selskapet i perioden på 60
kalenderdager forut for obligasjonseiermøtet den
30. desember 2019.

3.

A minimum of NOK 1.70 and a maximum of NOK 3.39
shall be paid per share. The board of directors
determines the final subscription price based on a
20% discount on the volume-weighted average
trading price for the shares in the Company in a
period of 60 calendar days prior to the bondholders'
meeting on 30 December 2019.

4.

Aksjene tegnes på særskilt tegningsblankett
senest 22. januar 2020.

4.

The shares are subscribed for on a separate
subscription form no later than 22 January 2020.

5.

Aksjeinnskuddet
gjøres
opp
straks
ved
motregning av USD 13 102 396 av hovedstolen,
pluss påløpte renter frem til og inkludert 15.
januar 2020 av det samlede nåværende
utestående beløpet på USD 37 435 416 av
Selskapets obligasjonslån med ISIN NO 001
0729908, hvor Nordic Trustee AS er tillitsmann på
vegne
av
obligasjonseierne.
Samlet
motregningsbeløp er således USD 13 482 365,47

5.

The share contribution shall be settled immediately
by way of set off of USD 13,102,396 of the principal
amount plus accrued interest up to and including 15
January 2020 of the total of the
currently
outstanding principal amount of USD 37,435,416 of
the Company's bond loan with ISIN NO 001 0729908,
where Nordic Trustee AS is trustee for the
bondholders. The aggregate amount being set off is
consequently USD 13,482,365.47. The set-off is
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Motregningen gjennomføres ved at Nordic
Trustee AS gir Selskapet melding om
motregningen. Motregningen skal baseres på
vekslingskursen mellom USD og NOK som oppgitt
av Norges Bank 15. januar 2020.

done by Nordic Trustee AS giving notice of the setoff. The set-off shall be based on the exchange ratio
between USD and NOK as quoted by the Central
Bank of Norway on 15 January 2020.

6.

De nye aksjene gir aksjonærrettigheter i
Selskapet (inkludert rett til å motta utbytte) fra
det tidspunkt kapitalforhøyelsen er registrert i
Foretaksregisteret.

6.

The new shares give shareholder rights in the
Company (including the right to receive dividends)
from such time as when the share capital increase
is registered with the Norwegian Register of
Business Enterprises.

7.

De nye aksjene skal registreres i VPS på et
separat ISIN frem til Selskapet offentliggjør et
noteringsprospekt
i
henhold
til
verdipapirhandelloven kapittel 7.

7.

The new shares shall be registered in VPS on a
separate ISIN until the Company publishes a listing
prospectus in accordance with chapter 7 of the
Norwegian Securities Trading Act.

8.

De anslåtte utgiftene til kapitalforhøyelsen er på
NOK 900 000.

8.

The estimated expenses related to the share capital
increase are NOK 900,000.

9.

Selskapets vedtekter § 4 endres til å reflektere
den nye aksjekapitalen og det nye antallet aksjer
etter kapitalforhøyelsen.

9.

Section 4 of the Company's Articles of Association
are amended to reflect the new share capital and
the new number of shares after the share capital
increase.

10. Vedtaket er betinget av at obligasjonseiermøtet
for Obligasjonslånet godkjenner forslagene
inntatt i innkalling til obligasjonseiermøte sendt
den 11. desember 2019.

10. The resolution is conditional upon the bondholders'
meeting approving the proposals included in the
summons for the bondholders meeting distributed
on 11 December 2019.

***

***

Avskrift av Selskapets seneste årsregnskap,
årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig på
Selskapets
forretningskontor,
samt
på
www.interoil.no.

Copies of the Company's latest annual accounts, annual
report and audit report are available at the Company's
registered office, as well as on www.interoil.no.

For en oversikt over forhold som må tillegges vekt ved
beslutningen om å tegne nye aksjer i Selskapet, vises
til børsmelding datert 11. desember 2019, samt
Selskapets
løpende
meldinger
publisert
på
www.newsweb.no,
herunder
løpende
kvartalsrapportering.

Reference is made to the stock exchange notice dated
11 December 2019, as well as the Company's continuing
notices published on www.newsweb.no for an overview
of matters which are relevant to a decision to subscribe
for new shares in the Company.

***

***

Det er 96 874 494 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir
én stemme. Selskapet har per datoen for denne
innkallingen ingen egne aksjer. Med hensyn til
forvalterregistrerte aksjer, er det Selskapets syn at
verken den reelle eieren eller forvalteren har rett til
å stemme for slike aksjer. Beslutninger om
stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av
møteåpner,
beslutning
kan
omgjøres
av
generalforsamlingen med alminnelig flertall.

There are 96,874,494 shares in the Company, and each
share carries one vote. As of the date of this notice, the
Company does not hold own shares. With respect to
custodian registered shares, it is the Company’s view
that neither the actual holder nor the custodian is
entitled to vote for such shares. Decisions regarding
voting rights for shareholders and proxy holders are
made by the person opening the meeting, whose
decisions may be reversed by the general meeting by
simple majority vote.

Hvis en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått
ervervet registrert i VPS på tidspunktet for
generalforsamlingen, kan retten til å stemme for de
aksjene som er ervervet, bare utøves av erververen
hvis ervervet er meldt til VPS og blir godtgjort på

If a shareholder has acquired shares and not had the
acquisition registered with VPS at the time of the
general meeting, the right to vote for those shares
acquired can only be exercised by the purchaser if the
acquisition is registered with VPS and is documented at
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1.

generalforsamlingen. Ved et eierskifte kan for øvrig
erververen og avhenderen avtale at avhenderen kan
utøve rettigheter som aksjeeier frem til disse går over
til erververen.

the general meeting. During a change of ownership the
purchaser and the seller can agree that the seller can
exercise the right as shareowner until these are
transferred to the purchaser.

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på
generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til
styrets leder eller andre til å stemme for deres aksjer
ved å benytte møteseddel og fullmaktsskjema vedlagt
som Vedlegg 1. Hvis det fremmes nye forslag til
vedtak som erstatter, supplerer eller på annen måte
endrer forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen
om og i tilfelle hvordan stemmeretten skal utøves.
Fullmakten kan sendes til DNB Bank ASA,
Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo,
eller via e-post til genf@dnb.no.

Shareholders who cannot participate at the general
meeting in person may authorize the chairman of the
Board or another person to vote for their shares by using
the attendance slip and proxy form attached ad
Appendix 1. If new proposals are put forward, which
replaces, supplement or in any way amends the
proposals in the agenda, the proxy decides if and how
the right to vote should be exercised. The proxy form
may be sent to DNB Bank ASA, Registrar’s Department,
P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway or by e-mail
to genf@dnb.no.

I henhold til selskapets vedtekter er det bestemt at
aksjeeiere og fullmektiger som ønsker å delta på
generalforsamlingen, må varsle Selskapet om sin
deltakelse ved å benytte påmeldingsskjema vedlagt
som Vedlegg 1. Utfylt påmeldingsskjema, eller annen
godkjent påmelding, må være mottatt av Selskapet
innen 12. januar 2020.

Pursuant to the Company’s articles of association, it is
decided that shareholders and proxy holders who wish
to participate at the general meeting must notify the
Company of his/her presence by use of the attendance
slip and proxy form attached hereto as Appendix 1. The
complete attendance form, or other approved form of
attendance notification, as further described on the
attendance form, must be received by the Company
within 12 January 2020.

Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i
de saker som generalforsamlingen skal behandle.
Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi
talerett til én rådgiver.

Shareholders have the right to suggest resolutions in
matters that are before the general meeting.
Shareholders have the right to be assisted by an advisor,
and may give one advisor the right to speak.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig
leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige
opplysninger om forhold som kan innvirke på
bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til
avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om
Selskapets økonomiske stilling og andre saker som
generalforsamlingen skal behandle, med mindre de
opplysninger som kreves, ikke kan gis uten
uforholdsmessig skade for Selskapet.

A shareholder may demand that the Board members and
the general manager provide available information at
the general meeting about the matters which may affect
the assessment of items which have been presented to
the shareholders for decision. The same applies to
information regarding the Company’s financial position
and other business to be transacted at the general
meeting, unless the information demanded cannot be
disclosed without causing disproportionate harm to the
Company.

Dokumenter
som
skal
behandles
på
generalforsamlingen er i samsvar med vedtektenes §
9 gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside
www.interoil.no og sendes følgelig ikke ut sammen
med
innkallingen.
Aksjonærer
som
ønsker
saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg per
epost til info@interoil.no eller per post til Interoil
Exploration and Production ASA c/o Advokatfirmaet
Schjødt AS, Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo.

In accordance with section 9 of the Company’s articles
of association, documents related to the items to be
considered at the general meeting are made available
at the Company’s website www.interoil.no and will
consequently not be distributed with the notice. Upon
request, the documents may be forwarded to the
shareholders. Please contact the Company by email
info@interoil.no or by regular mail to Interoil
Exploration and Production ASA, c/o Advokatfirmaet
Schjødt AS, P.O. Box 2444 Solli, 0201 Oslo, Norway.

Informasjon
vedrørende
den
ekstraordinære
generalforsamlingen, herunder denne innkalling med
vedlegg og Selskapets vedtekter, er tilgjengelig på
Selskapets nettside www.interoil.no.

Information regarding the exraordinary general
meeting, including this notice with attachments and the
Company’s articles of association, is available at the
Company’s website www.interoil.no.

Vedlegg:

Appendices:

Møteseddel og fullmaktsskjema

1.
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Attendance slip and proxy form

18 December 2019

For styret i Interoil Exploration and Production ASA /
On behalf of the Board of Directors of Interoil Exploration and Production ASA

Hugo Quevedo
Styrets leder/Chairman of the Board
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Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling i Interoil Exploration and
Production ASA avholdes 16. januar 2020 kl 11:30 i
Advokatfirmaet Schjødt AS' kontorer i Ruseløkkveien 14, 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
Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 16. januar 2020 og avgi stemme for:
Antall egne aksjer
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
aksjer

I alt for

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 12. januar 2020.
Påmelding kan sendes til e-post: genf@dnb.no, eller som vanlig post til 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

Ref.nr.:

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 12. januar 2020.
Fullmakten kan sendes til e-post: genf@dnb.no, eller som vanlig post til 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 Interoil Exploration and Production ASAs ekstraordinære generalforsamling 16. januar 2020 for
mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises det 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

Ref.nr.:

Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ekstraordinær generalforsamling,
kan De benytte dette fullmaktsskjemaet 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 12. januar 2020.
Den kan sendes på e-post: genf@dnb.no eller ved vanlig post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 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 i Interoil Exploration and Production ASA 16. januar 2020 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
3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Konvertering av deler av Selskapets obligasjonslån med ISIN NO 001 0729908 til aksjer – rettet
emisjon mot Nordic Trustee AS

Sted

Dato

For

Mot

Avstå



















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.

Ref no:

PIN code:

Notice of Extraordinary General Meeting
An Extraordinary General Meeting of Interoil Exploration and
Production ASA will be held on 16 January 2020 at 11:30 a.m. at
Advokatfirmaet Schjødt AS' offices in Ruseløkkveien 14, Oslo,
Norway
If the above-mentioned shareholder is an
enterprise, it will be represented by:
_________________________________________
Name of enterprise’s representative
(To grant a proxy, use the proxy form below)

Notice of attendance
The undersigned will attend the Extraordinary General Meeting on 16 January 2020 and vote for:
own shares
other shares in accordance with enclosed Power of Attorney
shares

A total of

This notice of attendance must be received by DNB Bank ASA no later than on 12 January 2020.
Notice of attendance may be sent by e-mail: genf@dnb.no, or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrar’s Department, P.O.Box
1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

Place

Date

Shareholder’s signature
(If attending personally. To grant a proxy, use the form below)

Proxy (without voting instructions)

Ref no:

PIN code:

This proxy form is to be used for a proxy without voting instructions. To grant a proxy with voting instructions, please go to page 2.
If you are unable to attend the Extraordinary General Meeting in person, this proxy may be used by a person authorised by you, or
you may send the proxy without naming the proxy holder, in such case, the proxy will be deemed to be given to the Chair of the Board
of Directors or a person authorised by him.
The proxy form should be received by DNB Bank ASA, Registrar’s Department no later than on 12 January 2020.
The proxy may be sent by e-mail: genf@dnb.no, or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrar’s Department, P.O.Box 1600
Sentrum, 0021 Oslo, Norway.
The undersigned ___________________________
hereby grants (tick one of the two):


the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him), or



_____________________________________________
(Name of proxy holder in capital letters)

a proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Interoil Exploration and Production ASA on 16
January 2020.

Place

Date

Shareholder’s signature
(Signature only when granting a proxy)

With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If
the shareholder is a company, the company’s certificate of registration must be attached to the proxy.

Proxy (with voting instructions)

Ref no:

PIN code:

This proxy form is to be used for a proxy with voting instructions. If you are unable to attend the Extraordinary General Meeting in
person, you may use this proxy form to give voting instructions. You may grant a proxy with voting instructions to a person authorised
by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in which case the proxy will be deemed to have been given to the
Chair of the Board of Directors or a person authorised by him.
The proxy form must be received by DNB Bank ASA, Registrar’s Department, no later than on 12 January 2020.
It may be sent by e-mail: genf@dnb.no, or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrar’s Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021
Oslo, Norway.
The undersigned: __________________________________
hereby grants (tick one of the two):


the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him), or



____________________________________
Name of proxy holder (in capital letters)

a proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Interoil Exploration and Production ASA on 16
January 2020.
The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. Please note that if any items below are not voted on (not
ticked off); this will be deemed to be an instruction to vote “for” the proposals in the notice. However, if any motions are made from the
floor in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote or abstain from voting at his discretion.
In such case, the proxy holder will vote on the basis of his reasonable understanding of the motion. The same applies if there is any
doubt as to how the instructions should be understood. Where no such reasonable interpretation is possible, the proxy holder may
abstain from voting.
Agenda Extraordinary General Meeting
3.

Appointment of person to chair the meeting and to co-sign the minutes

4.

Approval of notice of meeting and agenda

5.

Conversion of part of the Company's bonds issued under ISIN NO 001 0729908 to
shares – private placement towards Nordic Trustee AS

Place

Date

For

Against

Abstention



















Shareholder’s signature
(Only for granting proxy with voting instructions)

With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If
the shareholder is a company, the company’s certificate of registration must be attached to the proxy.

