Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA

In case of discrepancy between the Norwegian language
original text and the English language translation, the
Norwegian text shall prevail
To the shareholders of Panoro Energy ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Styret i Panoro Energy ASA (”Selskapet”) innkaller med
dette til ekstraordinær generalforsamling.

The Board of Directors of Panoro Energy ASA (the
“Company”) hereby summons for extraordinary general
meeting.

Tid:
Sted:

Time: Friday 6 September 2013 at 09:30 hours (CET)
Place: Hotel Continental, Stortingsgt 24/26, Oslo

Fredag 6. september 2013 kl. 09.30
Hotel Continental, Stortingsgt 24/26, Oslo

Til behandling foreligger:

Agenda:

1. Åpning av møtet ved styrets leder Endre Ording
Sund, med opptak av fortegnelse over møtende
aksjeeiere

1. Opening of the meeting by the Chairman of the
Board Endre Ording Sund, including the taking of
attendance of shareholders present

2. Valg av møteleder og en person til å
medundertegne protokollen

2. Election of chairman of the meeting and a person
to co‐sign the minutes

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Approval of notice and agenda

4. Orientering om Selskapets strategi

4. Information regarding the Company's business
strategy

5. Valg av styremedlemmer

5. Election of Board members

6. Valg av styreleder

6. Election of the Chairman of the Board

Det er 234.545.786 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, hvis beslutning kan omgjøres av
generalforsamlingen med alminnelig flertall.

There are 234,545,786 shares in the Company, and each
share carries one vote. As of the date of this notice, the
Company does not hold any of its 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.

Aksjeeiere som ikke 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. Fullmakten kan sendes til Nordea Bank Norge
ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo,
via telefaks: 22 48 63 49 eller 22 48 49 90 eller i pdf pr e‐
post til issuerservices.no@nordea.com eller leveres til
fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen.

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 as annex 1.
The proxy form may be sent to Nordea Bank Norge ASA,
Issuer Services, P.O.Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo,
Norway, by telefax + 47 22 48 63 49 or + 47 22 48 49 90 or
by pdf by e‐mail to issuerservices.no@nordea.com or be
delivered to the proxy holder and brought to the general
meeting.

I henhold til selskapets vedtekter § 7 er det bestemt at
aksjeeiere og fullmektiger som ønsker å delta på
generalforsamlingen, må varsle Selskapet om sin
deltakelse fem kalenderdager før generalforsamlingen ved
å benytte møteseddel og fullmaktsskjema vedlagt som
vedlegg 1. I samsvar med vedtektenes § 7 må utfylt
påmeldingsskjema må være mottatt av Nordea Bank
Norge ASA innen mandag 2. september 2013.

Pursuant to the Company’s articles of association section
7, it is decided that shareholders and proxy holders who
wish to participate at the general meeting, must notify the
Company of his/her presence five calendar days prior to
the general meeting by use of the attendance slip and
proxy form attached hereto as appendix 1. In accordance
with section 7 of the articles of association completed
attendance form must be received by Nordea Bank Norge
ASA by Monday 2 September 2013.

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 adviser, and may give
one adviser 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 Board members and the
CEO provide available information at the general meeting
about 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.

Informasjon vedrørende den ekstraordinære
generalforsamlingen, herunder denne innkalling med
vedlegg, er tilgjengelig på Selskapets nettside
www.panoroenergy.com.

Information regarding the extraordinary general meeting,
including this notice with attachments is available at the
Company’s website www.panoroenergy.com.

Med vennlig hilsen,
for styret i Panoro Energy ASA

Yours sincerely,
for the Board of Directors of Panoro Energy ASA

Endre Ording Sund,
Styrets leder
16. august 2013

Endre Ording Sund,
Chairman of the Board
16 August 2013

The proposals of the Board of Directors

Styrets forslag
Til sak 5 og 6

Bakgrunn

To item 5 and 6 Background

Aksjeeiere i selskapet som representerer mer enn 5 % (6,2
% slik registrert i VPS pr 12. august 2013) av aksjekapitalen
fremmet den 9. august 2013 et skriftlig krav om
ekstraordinær generalforsamling etter allmennaksjeloven
§ 5‐7 (2) for valg av nytt styre.

Shareholders of the Company who represents more than
5% (6.2 % as registered in VPS as per 12 August 2013) of
the share capital have 9 August 2013 in writing demanded
an extraordinary general meeting pursuant to the Public
Limited Liability Companies Act section 5‐7 (2) for the
purpose of electing a new board of directors.

I henhold til kravet, og i samsvar med NUES‐anbefalingen,
skal det gjennomføres separat valg av styrets leder.

As demanded, and in accordance with the Norwegian
Corporate Governance recommendation, the Chairman of
the Board will be elected separately.

Valgkomiteens innstilling vedrørende styrets leder og
The Nomination Committee’s recommendation regarding
øvrige styremedlemmer vil gjøres tilgjenglig på
the Chairman of the Board and the board members will be
www.panoroenergy.com i forkant av generalforsamlingen. made available at www.panoroenergy.com prior to the
date of the general meeting.

***
Ingen andre saker foreligger til behandling.

***
No other matters are on the agenda.

Vedlegg/Appendix 1
MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA
FOR
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. SEPTEMBER 2013
Ekstraordinær generalforsamling i Panoro Energy ASA avholdes den 6. september 2013 kl 09.30 på Hotel Continental, Stortingsgt 24/26, Oslo. Varsel om at De vil
delta i generalforsamlingen kan gis på denne møteseddel. Seddelen må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest 2. september 2013.
Undertegnede vil møte i Ekstraordinær generalforsamling i Panoro Energy ASA den 6. september 2013 og
Avgi stemme for mine/våre aksjer
Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)
Hvis De selv ikke møter i generalforsamlingen, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjema. Skjemaet må være Nordea Bank Norge ASA i
hende senest 2. september 2013.
Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks: 22 48 63 49 eller 22 48 49 90. Innen samme frist kan fullmakten også
meldes elektronisk til e‐postadresse: issuerservices.no@nordea.com.
Undertegnede aksjonær i Panoro Energy ASA gir herved:
Generalforsamlingens møteåpner, styreleder Endre Ording Sund eller den han bemyndiger
________________________________________
Navn på fullmektig eller uten navn (in blanco)
fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre aksjer i ekstraordinær generalforsamling i Panoro Energy ASA 6. september 2013.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å
stemme ”for” forslagene i innkallingen.
Sak:

For

1. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger
2. Valg av møteleder og person til medundertegning av protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Valg av styremedlemmer
6. Valg av styreleder

Aksjeeierens navn og adresse:

_________________________________________________

Antall aksjer:

_________________________________________________

____________
Dato/sted

_____________________________
Aksjeeiers underskrift

Mot

Avstår

Fullmektigen
avgjør
stemmegivningen

Vedlegg/Appendix 1
ATTENDANCE SLIP AND PROXY FORM
FOR
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ON 6 SEPTEMBER 2013
The Extraordinary General Meeting in Panoro Energy ASA is to be held on 6 September at 09:30 hours (CET) at Hotel Continental, Stortingsgt 24/26, Oslo.
The Attendance slip must be returned to Nordea Bank Norge ASA no later than 2 September 2013.
The undersigned will attend Panoro Energy ASA’s Extraordinary General Meeting on 6 September 2013 and
Vote for my/our shares
Vote for other shares in accordance with proxy(ies) enclosed
Shareholders who are unable to attend the Extraordinary General Meeting, may execute a proxy in the name of any other person attending the meeting. The proxy
must be returned to Nordea Bank Norge ASA no later than 2 September 2013.

Address: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway. Telefax + 47 22 48 63 49 or + 47 22 48 49 90. The proxy may also be
sent by e‐mail to issuerservices.no@nordea.com within 2 September 2013.
The undersigned shareholder in Panoro Energy ASA hereby authorizes:
Chairman of the Extraordinary General Meeting, Endre Ording Sund or such person authorized by him
Other person (name) _____________________________

to attend and vote on my/our behalf at Panoro Energy ASA’s Extraordinary General Meeting on 6 September 2013. Please note that a blank vote will be deemed as a
vote in favor of the motion.
Item:

For

1. Presentation of list of attending shareholders and proxies
2. Election of chairperson and person to co‐sign the minutes
3. Approval of notice and agenda
5. Election of Board members
6. Election of Chairman of the Board

Shareholder’s name and address:

_________________________________________

Number of shares:

_________________________________________

___________
Date/ place

_______________________________
Shareholder’s signature

Against

Abstain

At the proxy's
discretion

In case of discrepancy between the Norwegian language original
text and the English language translation, the Norwegian text shall
prevail

Kjære aksjonær,

Dear shareholder,

Styret i Panoro Energy ASA innkaller til
ekstraordinær generalforsamling den 6.
september 2013. Bakgrunnen for innkallingen er
at styret den 9. august 2013 mottok skriftlig krav
om avholdelse av ekstraordinær
generalforsamling fra aksjonærer som
representer cirka 6,2 % av aksjekapitalen i
selskapet (slik beholdningene er registrert i VPS
pr 12. august 2013). I henhold til
allmennaksjeloven skal styret da sørge for at
generalforsamling avholdes innen 30 dager etter
at kravet er mottatt. Agendaen for den
ekstraordinære generalforsamlingen er
styrevalg, herunder valg av styrets leder.

The Board of Directors in Panoro Energy ASA
summons for an Extraordinary General Meeting
September 6, 2013. The reason for the notice is
that the Board on August 9, 2013 received a
written demand to call for an Extraordinary
General Meeting from shareholders
representing approximately 6.2% of the share
capital of the Company (as registered in VPS as
of August 12, 2013). Pursuant to the Public
Limited Liability Companies Act the Board shall
arrange a general meeting within 30 days after
such demand is received. The agenda for the
Extraordinary General Meeting is the election of
board of directors and the election of the
Chairman of the Board.

Det sittende styret ble valgt på selskapets
ordinære generalforsamling den 20. juni 2013,
på bakgrunn av innstilling fra en enstemmig
nominasjonskomité. I samme generalforsamling
ble nominasjonskomiteen supplert med en av
aksjonærene som nå fremmer krav om
avholdelse av ekstraordinær generalforsamling
på vegne av egne aksjer og ovennevnte
aksjonærgruppering.

The current Board was elected at the Annual
General Meeting on June 20, 2013 based on the
recommendation by a unanimous Nomination
Committee. In the same meeting, the
Nomination Committee was supplemented by
one of the shareholders who now have
demanded an extraordinary general meeting on
behalf of its shares and the shareholder group
referred to above.

Styret anerkjenner aksjonærenes rett til på et
hvert tidspunkt å bestemme hvilke tillitsvalgte
selskapets aksjonærer mener seg best tjent med
og som best fremmer verdiskapning. Med dette
brevet ønsker imidlertid styret å komme med
noen betraktninger det mener aksjonærene bør
ta hensyn til.

The Board recognizes the shareholders' rights at
any time to determine which directors the
shareholders believe are best serving the
interest and promoting value creation. With this
letter, however, the Board wishes to make some
observations it believes shareholders should
take into consideration.

Selskapet har vært gjennom en utfordrende
periode. Fokuset for ledelsen, det tidligere styret
og det sittende styret har vært å revitalisere
selskapet gjennom salg av virksomhet i Brasil og
Vest‐Afrika, ut fra en vurdering om at disse
investeringene ikke gir tilstrekkelig god
avkastning. I tillegg ble fremtidige
investeringsbehov vurdert til å ligge utenfor
rammene av det styret og ledelsen fant
forsvarlig. Det forventes at selskapets
obligasjonsgjeld i sin helhet vil innfris ved
gjennomføring av salget av det brasilianske
datterselskapet Rio das Contas (Manati). Med

The Company has been through a challenging
period. The focus of the management, the
former Board and the current Board has been to
revitalize the Company by divestment of assets
in Brazil and West Africa, based on an
assessment that these investments do not
provide adequate returns. In addition, future
investment requirements were considered to be
beyond what the Board and management found
acceptable. It is expected that the Company's
bond debt will be fully repaid upon completion
of the sale of the Brazilian subsidiary Rio das
Contas (Manati). As a result of this transaction,

denne transaksjonen samt salget av MKB i Kongo
og Aje i Nigeria, forventes det at selskapet vil
sitte igjen med en netto kontantbeholdning på i
overkant av USD 100 millioner ved årsslutt.

and the sale of MKB in Congo and Aje in Nigeria,
it is expected that the Company will be left with
a cash balance in excess of USD 100 million at
year end.

Styrets strategi har i første omgang vært å
avhende store deler av porteføljen for å skaffe
tilstrekkelig finansiell fleksibilitet. Styret og
ledelsen gjennomfører for tiden en vurdering av
den fremtidige strategiske retningen.

The Board's strategy has primarily been to divest
the main part of the portfolio to ensure financial
flexibility. The Board and management are
currently conducting a strategic review.

Sammen med sin strategiske rådgiver Evercore
har selskapets styre og ledelse identifisert flere
muligheter som kan skape aksjonærverdier. På
selskapets nylige presentasjon for andre kvartal
skisserte selskapet flere mulige strategiske
veivalg, inkludert;

Along with its strategic adviser Evercore, the
Company’s Board and management have
identified several opportunities that can create
shareholder value. In its recent second quarter
presentation, the Company outlined a number of
possible strategic options including;

1. Oppkjøps‐ og fusjonsmuligheter
2. Salg/ likvidering av selskapet
3. Organisk vekst med utgangspunkt i
selskapets eierposisjon i Dussafu i Gabon

1. Mergers and acquisitions
2. Divestment/ liquidation of the Company
3. Organic growth based on its ownership
position in Dussafu in Gabon

Styret og ledelsen erkjenner sitt ansvar for
forvaltningen av selskapets midler. Styret vil
løpende måle alternative forretningsmuligheter
opp mot tilbakekjøp av egne aksjer eller
avvikling av selskapet med påfølgende utbetaling
av selskapets likvider. I nåværende situasjon og
så lenge salgstransaksjonene ikke er
gjennomført, og det finnes
investeringsforpliktelser på gjenværende
lisenser vil det være prematurt/ ikke tilrådelig å
iverksette en slik prosess.

The Board and management acknowledge their
responsibility with regard to the management of
the Company's assets. The Board will
continuously and carefully consider alternative
business opportunities against buy‐back of own
shares or liquidation of the Company with
subsequent distribution of the Company's cash.
In the current situation, and as long as
announced transactions have not been closed
and there are liabilities on investment
commitments for existing licenses, it is
premature/ not advisable to initiate such a
process.

Styret ønsker også å poengtere at enhver
potensiell transaksjon som medfører eventuell
utstedelse av aksjer vil i tilfellet måtte
godkjennes av generalforsamlingen.

The Board also wants to emphasize that any
potential transaction that requires issuance of
shares must be approved by the General
Meeting.

Nylige endringer i norsk selskapslovgivning åpner
imidlertid for mer fleksibilitet hva gjelder
utbetaling av utbytte, men samtidig er
aktsomhetskravet skjerpet hva gjelder selskapets
ansvar for å sikre tilstrekkelig likviditet for
kommende forpliktelser. Selskapet vil fortsatt ha
eierandeler i ulike lisenser og det kan komme
forpliktelser som krever at selskapet har en
forsvarlig likviditet.

Recent changes to the Norwegian corporate
legislation do however allow for more flexibility
in terms of payment of dividends, but at the
same time there are stricter requirements to
show caution to ensure sufficient liquidity for
future liabilities. The Company will still have
interests in licenses and there may be
obligations requiring the Company to ensure
satisfactory liquidity to meet future
commitments.

Styret erkjenner at det i en situasjon hvor
selskapet ikke har konkludert en klar strategi vil
det være et behov for en dialog med
aksjonærene om større
investeringsbeslutninger.

The Board realizes that in a situation where a
clear strategy is not concluded, there will be a
need for a dialogue with shareholders regarding
major investment decisions.

I nåværende situasjon bør aksjonærene være
oppmerksomme på at vesentlige endringer i
styre og ledelse kan ødelegge aksjonærverdier
dersom markedet og mulige
transaksjonspartnere sår tvil rundt/ mister tillit
til selskapets evne til å evaluere og gjennomføre
mulige transaksjoner.

In the current situation, significant changes to
the Board and management may jeopardize
shareholder value if uncertainty is created or
confidence in the Company’s ability to evaluate
and complete on possible transactions is lost in
the market and among potential transaction
partners.

På denne bakgrunn håper styret at de
beslutninger som fattes på den ekstraordinære
generalforsamlingen vil reflektere selskapets og
aksjonærenes felles interesse.

On this basis, the Board expresses hope that the
decisions made at the Extraordinary General
Meeting will reflect the Company's and
shareholders' common interest.

Endre Ording Sund
Styrets leder
Panoro Energy ASA

Endre Ording Sund
Chairman of the Board
Panoro Energy ASA

