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Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. 
Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske 
versjonen gå foran. 

Protokoll fra ordinær generalforsamling i 
Airthings ASA 
 
Ordinær generalforsamling i Airthings ASA ("Selskapet") ble 
avholdt i Selskapets lokaler i Wergelandsveien 7, 0167 
Oslo, den 5. mai 2021 kl 12.00. 
 
Styrets leder, Geir Førre åpnet generalforsamlingen. 
 
 
En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er 
inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen. Av vedlegget 
fremgår også antall aksjer og prosentandel av Selskapets 
aksjekapital som var representert på generalforsamlingen.   

Følgende saker forelå på agendaen: 

1. Valg av møteleder 
 
Geir Førre ble valgt som møteleder.  

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen 
 
Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent. 

3. Valg av representant til å undertegne protokollen 
sammen med møtelederen 
 
Øyvind Birkenes ble valgt til å medundertegne protokollen 
sammen med møteleder. 

4. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og 
årsberetning for regnskapsåret 2020, herunder 
disponering av årets resultat 
 
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen 
følgende vedtak: 
 
«Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 
2020 godkjennes.» 

5. Valg av styremedlemmer 
 
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen 
følgende vedtak: 

These minutes have been prepared both in Norwegian and in 
English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian 
version shall prevail. 

Minutes of the Annual General Meeting in 
Airthings ASA 
 
The Annual General Meeting Board of Airthings ASA (the 
"Company") was held at the Company's offices in 
Wergelandsveien 7, 0167 Oslo, at 12:00 CET on May 5, 2021. 
 
The Chair of the Board, Geir Førre, opened the General 
Meeting. 
 
A list of shareholders in attendance and proxies is included 
as Appendix 1 to these minutes. The appendix also states 
the number of shares and the percentage of the Company's 
share capital that were represented at the General Meeting. 

The following items were on the agenda: 

1. Election of chair of the meeting 
 
Geir Førre was appointed as chair of the meeting. 

2. Approval of notice and agenda 
 
The notice and the agenda for the meeting were approved. 

3. Election of representative to co-sign the minutes 
 
 
Øyvind Birkenes was appointed to co-sign the minutes with 
the chair. 

4. Approval of the Boards proposed consolidated 
annual report and accounts for the financial year 2020 
 
 
In accordance with the proposal by the Board of Directors, 
the General Meeting passed the following resolution: 
 
«The Company's annual accounts and annual report for the 
financial year 2020 are approved.» 

5. Election of Board of Directors 
 
In accordance with the proposal by the Board of Directors, 
the General Meeting passed the following resolution: 
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Aksel Lund Svindal overtar som styreleder og Geir Førre 
fortsetter som styremedlem. 
 
Styret består etter dette av: 

• Aksel Lund Svindal, (Styrets leder) 
• Geir Førre 
• Audhild Andersen Randa 
• Liv Dyrnes 
• Lars Boilesen 

6. Fastsettelse av styrets honorar for perioden frem 
til neste generalforsamling 
 
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen 
følgende vedtak: 
 
«Styrets medlemmer mottar følgende godtgjørelse fra 5. 
mai 2021 til neste ordinære generalforsamling: 
 
 
Styrets leder: kr. 200 000,- per år (endret fra kr. 350 000,- 
per år. 
 
Styremedlem: kr. 200 000,- per år (ingen endring). 
 
Honoraret betales 50% forskuddsvis og 50% etterskuddsvis. 
Styremedlemmer oppfordres til å kjøpe aksjer i selskapet 
for minst 50% av brutto styrehonorar.» 

7. Godkjennelse av honorar til revisor 
 
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen 
følgende vedtak: 
 
«Honorar til revisor for 2020 på til sammen 525 000 kroner 
godkjennes.» 

8. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i 
forbindelse med investeringer, generelle 
selskapsformål og transaksjoner 
 
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen 
følgende vedtak: 
 
«Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til 
NOK 427 823 (tilsvarende 25% av aksjekapitalen per 21. 

 
Aksel Lund Svindal replaces Geir Førre as Chair, and Geir 
Førre continues as Board Member. 
 
The Board thus consist of: 

• Aksel Lund Svindal, (Chair) 
• Geir Førre 
• Audhild Andersen Randa 
• Liv Dyrnes 
• Lars Boilesen 

6. Declaration of remuneration to members of the 
Board of Directors until next annual general meeting 
 
In accordance with the proposal by the Board of Directors, 
the General Meeting passed the following resolution: 
 
«The members of the Board will receive the following 
remuneration from May 5, 2021 until the next Annual 
General Meeting: 
 
Chairman of the board: NOK 200 000 per year (changed from 
NOK 350 000 per year) 
 
Board members: NOK 200 000 per year (no change). 
 
The fee is paid 50% in advance and 50% in arrears. Board 
members are encouraged to buy shares in the company for 
at least 50% of gross board fees. » 

7. Approval of auditor remuneration 
 
In accordance with the proposal by the Board of Directors, 
the General Meeting passed the following resolution: 
 
«Fees to the auditor in the aggregate amount of 
NOK 525 000 for 2020 are approved.» 

8. Authorization for the Board of Directors to increase 
the share capital in connection with investments, 
general corporate purposes and transactions 
 
In accordance with the proposal by the Board of Directors, 
the General Meeting passed the following resolution: 
 
«The Board of Directors is authorized to increase the share 
capital by up to NOK 427 823 (equivalent to 25% of the 
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april, 2021) gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser 
ved utstedelse av nye aksjer. 
 
Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven 
§ 10-4 kan fravikes. 
 
 
Fullmakten dekker også kapitalforhøyelser mot innskudd i 
annet enn kontanter og retten til å pådra særskilte 
forpliktelser på vegne av Selskapet, så vel som beslutninger 
om fusjon og fisjon, jf allmennaksjeloven §§ 13-5 og 14-6. 
 
 
Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i 
verdipapirhandelloven § 6-17. 
 
Fullmakten kan kun benyttes til å hente ytterligere kapital 
til fremtidige investeringer eller til generelle 
selskapsformål, eller til å utstede aksjer i forbindelse med 
oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner. 
 
Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 
2022, dog ikke lenger enn til 30. juni 2022.» 

9. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i 
forbindelse med incentivprogrammer 
 
 
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen 
følgende vedtak: 
 
«Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til 
NOK 73 565, i forbindelse nytt incentivprogram og allerede 
utstedte opsjoner, gjennom én eller flere 
aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer. 
 
Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven 
§ 10-4 kan fravikes. 
 
 
Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i 
verdipapirhandelloven § 6-17. 
 
Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer til 
konsernets ansatte i forbindelse med incentivprogrammer, 
både individuelle og generelle. 
 
 

Company’s share capital at April 21, 2021) in one or more 
share capital increases through issuance of new shares. 
 
The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 
of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may 
be set aside 
 
The authorization also covers share capital increases against 
non-cash contributions and the right to assume special 
obligations on behalf of the Company, as well as resolutions 
on mergers and demergers, cf. sections 13-5 and 14-6 (2) of 
the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.  
 
The authorization can be used in situations as described in 
the Norwegian Securities Trading Act section 6-17 
 
The authorization may only be used to raise additional 
capital for future investments or for general corporate 
purposes, or to issue shares in connection with acquisitions, 
mergers, demergers, or other transactions. 
 
The authorization is valid until the Annual General Meeting 
in 2022, however no longer than until June 30, 2022. » 

9. Authorization for the board of Directors to increase 
the share Capital in connection with incentive 
Programs 
 
In accordance with the proposal by the Board of Directors, 
the General Meeting passed the following resolution: 
 
«The Board of Directors is authorized to increase the share 
capital by up to NOK 73 565 in connection with new incentive 
program and current granted options, in one or more share 
capital increases through issuance of new shares. 
 
The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 
of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may 
be set aside 
 
The authorization can be used in situations as described in 
the Norwegian Securities Trading Act section 6-17 
 
The authorization may only be used to issue shares to the 
group's and or the group's management company's 
employees in connection with incentive programs, both 
individual and general. 
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Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 
2022, dog ikke lenger enn til 30. juni 2022.» 

10. Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer 
 
 
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen 
følgende vedtak: 
 
«Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve og å 
bli gitt sikkerhet i egne aksjer opp til en samlet pålydende 
verdi på NOK 171 129 (tilsvarende 10% av aksjekapitalen 
per 21. april, 2021). Dersom Selskapet avhender eller 
sletter egne aksjer, skal dette beløpet forhøyes med et 
beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede og 
slettede aksjene. 
 
 
Kjøpesummen per aksje skal være minst aksjens pålydende 
og maksimalt NOK 25. 
 
Fullmakten kan kun benyttes med det formål å bruke egne 
aksjer for investeringsformål, realisere aksjene, benytte 
aksjene som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, 
fisjoner eller andre transaksjoner, eller benytte aksjene til å 
oppfylle Selskapets forpliktelser i forbindelse med 
incentivprogrammer for konsernets og/eller konsernets 
managementselskaps ansatte, eller til sletting og 
nedsettelse av Selskapets aksjekapital. 
 
 
Styret kan ellers fritt bestemme på hvilken måte erverv 
eller avhendelse av aksjer skal skje. 
 
Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 
2022, dog ikke lenger enn til 30. juni 2022.» 
 

The authorization is valid until the Annual General Meeting 
in 2022, however no longer than until June 30, 2022. » 

10. Authorization for the board of directors to acquire 
treasury shares 
 
In accordance with the proposal by the Board of Directors, 
the General Meeting passed the following resolution: 
 
«The Board of Directors is authorized to on behalf of the 
Company acquire and be granted security in treasury shares 
up to an aggregate nominal value of NOK 171 129 
(equivalent to 10% of the Company’s share capital at April 
21, 2021). If the Company disposes of or cancels treasury 
shares, this amount shall be increased with an amount 
corresponding to the nominal value of the disposed and 
cancelled shares. 
 
The purchase price for each share shall be minimum the 
nominal value of the share and maximum NOK 25. 
 
The authorization may only be used for the purpose of using 
treasury shares for investment purposes, realize the shares, 
use the shares as consideration in connection with 
acquisitions, mergers, demergers, or other transactions, or 
use the shares to fulfil the Company's obligations in 
connection with incentive programs for the group's and/or 
the group's management company's employees, or to cancel 
the shares and consequently decrease the Company's 
share capital. 
 
The Board of Directors may otherwise freely determine the 
method of acquisition and disposal of shares 
 
The authorization is valid until the Annual General Meeting 
in 2022, however no longer than until June 30, 2022. » 
 

 

* * * 

Oslo, 5. mai 2021 / May 5, 2021 

  

Geir Førre 
Møteleder 

Chair of the meeting 

 
 

Øyvind Birkenes 
Medundertegner 

Co-signatory 
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