To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical

Til aksjonærene i TGS-NOPEC Geophysical Company

Company ASA

ASA

NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

The Ordinary General Meeting of TGS-NOPEC

Ordinær generalforsamling vil bli avholdt den 3. juni

Geophysical Company ASA will be held on 3 June

2010 på Hotel Continental i Stortingsgaten 24/26 i

2010 at Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26,

Oslo kl 17.

Oslo at 17 hrs.
Registration of attendees will begin at 16:30 hrs.

Registrering av fremmøte begynner kl 16.30.

The Chairman of the Board of Directors, Hank

Styrets leder Hank Hamilton vil åpne møtet, jfr.

Hamilton, will open the meeting, ref. the Public

Allmennaksjelovens § 5-12(1), og foreta fortegnelse

Limited Companies Act Section 5-12(1), and will

over aksjonærer som har møtt enten selv eller ved

register the shareholders present in person or by

fullmektig, jfr. Allmennaksjelovens § 5-13.

proxy, ref. Public Limited Companies Act Section
5-13.
The Board of Directors has proposed the following

Styret har foreslått følgende dagsorden:

agenda:
1

Election of attorney Arne Didrik Kjørnæs

1

Valg av advokat Arne Didrik Kjørnæs til

to chair the meeting and election of a

møteleder og valg av person til å signere

person to sign the minutes of the

generalforsamlingsprotokollen sammen

General Meeting together with the

med møtelederen.

chairman.
2

Approval of the notice and agenda for

2

Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

Approval of the annual accounts and
annual report, presentation of auditor’s
report and the Board’s proposal to
distribute dividend for 2009 of NOK 4 per
share of which NOK 2 is a non-recurring
distribution for 2009.

3

Godkjennelse av årsregnskapet og

APPROVAL OF THE AUDITOR’S FEE

4

the meeting.
3

4

årsberetningen, fremleggelse av revisors
beretning, og styrets forslag om å utdele
utbytte for 2009 med NOK 4 per aksje
hvorav NOK 2 er ekstraordinært utbytte
dette året.
GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE
TIL REVISOR

The Board proposes a fee of USD 198,000 to the

Styret foreslår honorar til revisor på USD 198 000

auditors as audit fee for the Company. Fees paid

for revisjon av selskapet. Godtgjørelse for andre

to the auditors for other services, including tax

tjenester, herunder skatterådgivning er redegjort

advice, are described in note 7 to the consolidated

for i note 7 til konsernregnskapet i årsregnskapet.

accounts in the annual report.

5

ELECTION OF DIRECTORS

5

VALG AV STYRE

The Nomination Committee proposes that the

Valgkomiteen foreslår valg av følgende

following persons are elected to the Board and to

styremedlemmer for perioden frem til ordinær

serve as directors until the shareholders meeting

generalforsamling 2011. Valgkomiteen inviterer

in 2011. The Nomination Committee invite the

aksjonærene til å stemme over hver kandidat:

shareholders to vote for each candidate as
follows:
Henry H. Hamilton III, Chairman (re-election)

Henry H. Hamilton III, styreformann (gjenvalg)

Born 1959. Formerly employed by Shell

Født 1959. Tidligere ansatt i Shell Oil Company, og

Oil Company and later as VP & GM of North and

tidligere visepresident i og daglig leder for Nord-og-

South America for Schlumberger’s Geco-Prakla.

Sør-Amerika, Schlumbergers Geco-Prakla, kom til

Joined TGS as CEO in 1995 and held that position

TGS som daglig leder i 1995, og ble første gang

until June 2009. First elected as a director in 1998

valgt inn i styret i 1998 og ble valgt til styreformann

and as Chairman in 2009.

i 2009.

Dr. Colette Lewiner, Independent Director (re-

Dr. Colette Lewiner, uavhengig styremedlem

election)

(gjenvalg)

Born 1945. Assistant professor at Paris University,

Født 1945. Assisterende professor ved universitetet

Executive Vice President at Electricite de France,

i Paris, visepresident i Electricite de France,

Chairperson and CEO of SGN-Eurisys. Presently

styreleder og daglig leder i SGN-Eurisys. For tiden

Vice President and Global Leader of the Energy,

visepresident og global leder for Energy, Utilities

Utilities and Chemical Sector at Capgemini. Board

and Chemicals Sector i Capgemini. Styremedlem i

member at La Poste and Nexans. First elected in

La Poste (Posten I Frankrike) og i Nexans. Første

2006.

gang valgt inn i styret i 2006.

Elisabeth Harstad, Independent Director (re-

Elisabeth Harstad, uavhengig styremedlem,

election)

(gjenvalg)

Born 1957. Senior Vice President and Managing

Født 1957. Elisabeth Harstad er senior visepresident

Director of Det Norske Veritas (DNV) Research

og daglig leder for Avdeling for Forskning og

and Innovation. Various positions in DNV since

Utvikling i Det Norske Veritas (DNV). Forskjellige

1981 interrupted by one year as research and

stillinger i DNV siden 1981, avbrutt av ett år som

industry co-ordinator at Neste Petroleum AS in

forsknings- og industri koordinator i Neste

1992. Board member in Yara ASA and KAPNORD

Petroleum AS i 1992. Hun sitter i styret i Yara

Fond AS. First elected in 2007.

International ASA og i KAPNORD Fond AS.Første
gang valgt inn i styret i 2007.

Mark Leonard, Independent Director (re-

Mark Leonard, uavhengig styremedlem (gjenvalg)

election)
Født 1955. President i Leonard Exploration Inc. Gikk
Born 1955. President of Leonard Exploration Inc.

av med pensjon fra Shell Oil Company etter 28 års

Retired in 2007 from Shell Oil Company after 28

tjeneste i 2007. I løpet av årene i Shell hadde han

years of service. Held a number of executive

en rekke lederposisjoner, som direktør for utvikling

positions at Shell including Director of New

av ny virksomhet i Russland/CIS, direktør for Shell

Business Development in Russia/CIS, Director of

Deepwater Services, direktør for Shell E & P

Shell Deepwater Services, Director of Shell E&P

International Ventures, og sjefsgeofysiker for Gulf

International Ventures and Chief Geophysicist for

of Mexico. Første gang valgt inn i styret i 2009.

Gulf of Mexico. First elected 2009.
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Bengt Lie Hansen, Independent Director (New)

Bengt Lie Hansen, uavhengig styremedlem (ny)

Born 1948. Presently President Statoil Russia, but

Født 1948. Direktør i Statoil Russia, fratrer ved

will retire upon election. From 1983 – 2006,

valget. Fra 1983-2006, ulike ledende stillinger i

served in different executive positions in Norsk

Norsk Hydro, vise president finans og kontroll, E & P

Hydro including Vice President Finance and

Division, senior vise president for Midt-og Nord-

Control, E&P Division, Senior Vice President Mid-

Norge ansvarlig for Ormen Lange, senior

and Northern Norway responsible for the Ormen

visepresident International E & P. Visepresident

Lange Project, Senior Vice President International

Deminex 1980-1983 og avdelingsdirektør i Olje og

E&P. Vice President Deminex 1980 – 83 and Head

Energi Departementet 1975-80.

of Division Ministry of Petroleum 1975 – 80.
6

APPROVAL OF DIRECTORS’ FEE

6

GODTGJØRELSE TIL
STYREMEDLEMMER

The ordinary General Meeting last year decided on

I fjor traff generalforsamlingen beslutning om

the fee to the directors for the period July 2009 to

honorar til styremedlemmer for perioden juli 2009

end of June 2010.The Nomination Committee

til utgangen av juni 2010. Valgkomiteen foreslår slik

proposes in accordance with discussions at the

diskutert på forrige generalforsamling at

last year’s ordinary General Meeting, to decide

generalforsamlingen i år beslutter hva styrets

now on the Directors’ fee for the period July 2010

medlemmer skal motta i godtgjørelse for perioden

till end of June 2011. It is proposed that each of

juli 2010 til og med juni 2011. Det foreslås at

the Directors other than the Chairman shall

styrets medlemmer, med unntak av

receive NOK 275,000 to be paid after the ordinary

styreformannen, skal motta NOK 275 000 som

General Meeting in 2011. In addition, each of the

utbetales etter ordinær generalforsamling i 2011. I

Directors, other than the Chairman shall receive

tillegg skal hvert styremedlem, med unntak av

1,600 restricted shares in the Company on 4 June

styreformannen, motta 1 600 aksjer med

2010. The Board of Directors shall use shares

salgsbegrensning den 4. juni 2010. Styret skal

acquired in the Company through the authority

erverve egne aksjer i selskapet i markedet gjennom

given for that purpose and shall procure that the

den fullmakt styret har til dette formål, og styret

correct number of shares are transferred to the

skal sørge for at riktig antall aksjer overføres til

Directors. No consideration shall be paid for the

styremedlemmene. Det skal ikke betales vederlag

shares but the Directors cannot sell any of these

for aksjene, men styremedlemmene kan ikke selge

shares before 4 June 2012. One Director is not

aksjene før tidligst 4. juni 2012. Ett styremedlem

permitted (by own employer) to own shares in

kan pga krav fra egen arbeidsgiver ikke eie aksjer i

other companies. The Nomination Committee

andre selskaper. Valgkomiteen foreslår at dette

proposes that this Director receives cash in lieu of

styremedlemmet mottar et kontantvederlag i stede

restricted shares in an amount equal to the

for aksjer tilsvarende den pris for aksjene de andre

amount the other Directors will be able to sell

styremedlemmene oppnår den første dagen

their restricted shares for at the closing share

salgsbegrensningen er opphevet og aksjene kan

price on the first day that a sale is permitted.

selges.

The Chairman did not receive a director’s fee for

Styreformannen mottok ikke styrehonorar for

the period July 2009 to June 2010, but instead

perioden juli 2009 til juni 2010, men en årslønn fra

received a salary of USD 300,000 per year from

selskapet på USD 300 000 for stillingen som non-

the Company because he has been employed as

executive rådgiver. Han er blitt enig med selskapet

non-executive advisor. He has agreed with the

om å fratre som non-executive rådgiver med

Company to resign his employment as a non-

virkning fra 31. august 2010. Valgkomiteen foreslår

executive advisor with effect from 31 August

styrehonorar for perioden som utløper ved

2010. The Nomination Committee proposes that

utgangen av juni 2011 på USD 365 000 som

his fee as a director for the period until end of

utbetales etter ordinær generalforsamling 2011.

June 2011 shall be USD 365,000 to be paid after

Beløpet på USD 65 000 avspeiler at selskapets
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the ordinary General Meeting in 2011. The

helse- og pensjonsforsikring overdras fra selskapet

amount, USD 65,000, reflects the transfer of

til styreformannen.2

responsibility for Health Insurance Plan and
Retirement Plan from the Company to the
Chairman.1
7

APPROVAL OF COMPENSATION TO

7

GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEEN
FOR PERIODEN JULI 2009 TIL JUNI

THE MEMBERS OF THE NOMINATION

2010

COMMITTEE FOR THE PERIOD JULY
2009 TO JUNE 2010
The Nomination Committee proposes that the fee
to the members of the Nomination Committee
shall be NOK 5,000 per meeting to each member
to compensate for time spent for the works of the
Committee. In addition, the Chairman of the
Nominations Committee shall be paid NOK 80,000
to compensate for the additional work the

Valgkomiteen foreslår en godtgjørelse til hvert
medlem på NOK 5 000 per møte for å dekke arbeid
for komiteen. I tilegg skal valgkomiteens formann
mottatt NOK 80 000 for det tilleggsarbeidet som
formannsvervet medfører.
Godtgjørelsen for i fjor var den samme.

chairmanship entails.

8

RENEWAL OF AUTHORITY TO
ACQUIRE THE COMPANY’S SHARES

8

FORNYELSE AV FULLMAKT TIL ERVERV
AV EGNE AKSJER I SELSKAPET

På bakgrunn av at fullmakten som ble gitt til styret i
On the basis that the authority given to the Board

fjor om å kjøpe opptil 10 % av aksjene i selskapet

of Directors last year to purchase up to 10% of

er blitt benyttet og utløper 4. juni 2010, foreslår

the shares in the Company will expire 4 June

styret at generalforsamlingen fornyer fullmakten til

2010, the Board of Directors proposes that the

å gjelde frem til 3. juni 2011.

shareholders resolve to replace it with a new
authority to expire 3 June 2011.
Styret foreslår at generalforsamlingen fornyer
The Board of Directors proposes that the

styrets fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer

shareholders grant the Board of Directors a new

for samlet pålydende verdi NOK 5 000 000 forutsatt

authority to acquire the Company's own shares for

at selskapets beholding av egne aksjer ikke på noe

an aggregate par value of NOK 5,000,000,

tidspunkt skal overstige 10 % av selskapets

provided that the holding of the Company's shares

aksjekapital. Grensen på samlet pålydende verdi

at no time shall exceed 10% of the Company's

foreslås slik at styret skal ha mulighet til å erverve

share capital. The limit for the aggregate par

egne aksjer flere ganger forutsatt at nødvendig

value is proposed on the background that the

antall allerede kjøpte aksjer er solgt.

Board of Directors shall have the possibility to
acquire own shares several times provided the
necessary amount of already purchased shares
are sold.
The Board of Directors proposes the following

Styret foreslår at følgende vedtak treffes:

resolution:

1

The Chairman still holds 80,000 stock options granted in the 2006 Stock Option Plan when he was still CEO of the Company. These

options become fully vested in August 2010 and may be exercised up until the time they expire in June 2011
2

Styreformannen eier fortsatt 80 000 aksjeopsjoner som ble gitt i henhold til selskapets aksjeopsjonsprogram for 2006, da han

fortsatt var CEO i selskapet. Disse opsjonene er fullt opptjent i august 2010 og kan utøves frem til de utløper i juni 2011.
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1

The Board of Directors of the Company is
hereby authorised to acquire, on behalf
of the Company, the Company's own
shares for an aggregate pare value of
NOK 5,000,000, provided that the total
amount of own shares at no time
exceeds 10% of the Company's share
capital.

1

Styret gis fullmakt til, på vegne av
selskapet, å erverve selskapets egne
aksjer for samlet pålydende verdi NOK
5 000 000 forutsatt at den samlede
verdien av beholding av egne aksjer ikke
på noe tidspunkt overstiger 10 % av
selskapets aksjekapital.

2

The lowest price to be paid per share
shall be NOK 0.25 and the highest price
to be paid per share shall be the price as
quoted on the stock exchange at the
time of the acquisition plus 5%.

2

Laveste pris som skal betales for hver
aksje er NOK 0,25 og høyeste pris skal
være lik prisen på aksjen notert på Oslo
Børs på tidspunktet for ervervet pluss 5
%.

3

Acquisition and sale of the Company's
own shares can take place in the manner
which the Board of Directors considers to
be in the Company's best interest, but
not through subscription of new shares.

3

Erverv og salg av selskapets egne aksjer
kan gjennomføres på en slik måte som
styret finner er i overensstemmelse med
selskapets beste interesse, men ikke ved
tegning av nye aksjer.

4

This authority shall be valid for 12
months from the resolution by the
Shareholders' Meeting, to 3 June 2011.

4

Denne fullmakten skal være gyldig i 12
måneder fra generalforsamlingens vedtak,
til 3. juni 2011.

9

REDUCTION OF SHARE CAPITAL BY
CANCELLATION OF TREASURY
SHARES AND AMENDMENT OF THE
ARTICLES SECTION 5

9

KAPITALNEDSETTELSE VED SLETTING
AV EGNE AKSJER OG ENDRING AV
VEDTEKTENE § 5

The Board of Directors has pursuant to the

Styret har basert på fullmakten gitt i ordinær

authority granted by last year’s ordinary

generalforsamling i fjor ervervet egne aksjer i 2009

shareholder meeting purchased own shares during

og i 2010. Selskapet har i dag en beholdning på 1

the course of 2009 and 2010. The Company

217 250 egne aksjer. Styret kan erverve egne

currently holds 1,217,250 treasury shares. The

aksjer opp til dagen for årets generalforsamling og

Board may acquire own shares up to the date of

antall egne aksjer som selskapet eier vil derfor

the General Meeting and the number of treasury

kunne variere i tidsrommet mellom dato for

shares held may therefore change between the

innkallelsen og generalforsamlingen.

date of the call and the meeting.
In order to secure stock options granted under its

For å sikre oppfyllelsen av tildelte aksjeopsjoner

2008 Stock Option Plan, the Company needs to

under aksjeopsjonsprogrammet for 2008, må

hold 843,250 treasury shares. In addition the

selskapet ha en beholdning på 843 250 egne aksjer.

Company will use 4,800 treasury shares to pay

I tillegg skal selskapet bruke 4 800 egne aksjer til

the director’s fees.

godtgjørelse til styremedlemmer.

The Board therefore proposes that the Company

Styret foreslår derfor at selskapet skal slette antall

shall cancel all the treasury shares that the

egne aksjer som selskapet eier på dagen for

Company holds at the date of the General Meeting

generalforsamlingen, minus 848 050 egne aksjer

(less the 848,050 required to satisfy the

som selskapet må beholde for å oppfylle

obligations above) and that the share capital shall

forpliktelsene i forhold til aksjeopsjonsprogrammet

be reduced accordingly. The reduction of the

for 2008 og beslutning om styrehonorar, og at

share capital does not involve payments from the

selskapets aksjekapital reduseres i samsvar med
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Company since the treasury shares will be

dette. Kapitalnedsettelsen medfører ingen

cancelled.

utbetaling fra selskapet siden egne aksjer slettes.

The auditor will at the meeting, or immediately

Selskapets revisor vil på generalforsamlingen eller

before give his confirmation that there will be

umiddelbart forut for denne avgi bekreftelse på at

sufficient restricted equity left in the Company

det etter kapitalnedsettelsen vil være full dekning

after the reduction of capital.

for selskapets bundne egenkapital.

The Board proposes that the shareholders make

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer

the following resolution:

følgende beslutning:

“The share capital shall be reduced by the number

”Selskapets aksjekapital skal reduseres med det

of treasury shares held by the Company at the

antall egne aksjer selskapet eier på dagen for

time of the General Meeting (less 848,050

generalforsamlingen (minus 848,050 egne aksjer)

treasury shares) multiplied with the value of each

multiplisert med pålydende av hver aksje NOK 0,25.

share, NOK 0.25 by cancellation of the treasury

Kapitalnedsettelsen gjennomføres ved sletting av

shares held by the Company at this date.”

egne aksjer..”

The wording of the Articles § 5 shall at the same

Ordlyden i vedtektene § 5 forenkles samtidig og

time be simplified and changed to read:

endres til å lyde:

“The Company’s share capital is NOK [] divided

”Selskapets aksjekapital er NOK [] fordelt på []

on [] shares of NOK 0.25.”

aksjer à NOK 0,25-.”

The change of the articles shall take effect from

Vedtektsendringen trer i kraft fra tidspunkt for

the point in time when the capital reduction

registreringen av kapitalnedsettelsen i

becomes effective upon registration in the

Brønnøysund.

Norwegian Company Registry.
10

THE BOARD OF DIRECTOR’S
DECLARATION RELEVANT TO THE
GUIDELINES FOR DETERMINATION
OF COMPENSATION TO EXECUTIVE
PERSONNEL

10

STYRETS ERKLÆRING VEDRØRENDE
RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE
AV GODTGJØRELSE TIL LEDENDE
ANSATTE

The Board invites the shareholders to cast an

Styret viser til Allmennaksjelovens § 6-16 (a) og til

advisory vote on the forward looking guidelines or

styrets erklæring om retningslinjer for fastsettelse

policy for determination of compensation to

av lønn til ledende ansatte inntatt i del 12 i

executive personnel in the Company as set out in

kapittelet om Corporate Governance i årsrapporten

item 12 of the Corporate Governance chapter of

for 2009, og styret inviterer aksjonærene til

the Company’s 2009 Annual Report.

rådgivende avstemming over retningslinjene.

11

11

APPROVAL OF STOCK OPTION PLAN
AND RESOLUTIONS TO ISSUE FREESTANDING WARRANTS

GODKJENNELSE AV
AKSJEOPSJONSPROGRAM OG VEDTAK
OM Å UTSTEDE FRITTSTÅENDE
TEGNINGSRETTER

The Board proposes that the shareholders also

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner

approve a stock option plan for 2010. In 2009, the

et aksjeopsjonsprogram også for 2010. I 2009

shareholders approved a resolution to issue in

godkjente generalforsamlingen en beslutning om å

total up to 1,000,000 options. The Board granted

tildele opp til 1 000 000 aksjeopsjoner. Styret har

569,000 options under this authority.

tildelt i alt 569 000 aksjeopsjoner/frittstående
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tegningsretter i henhold til dette vedtaket.
For tiden er det i alt 2 060 250
There are currently outstanding 2,060,250 stock

aksjeopsjoner/frittstående tegningsretter

options that have been granted but not yet

utestående som gir rett til kjøp av et tilsvarende

exercised.

antall aksjer i selskapet. Disse
aksjeopsjonene/frittstående tegningsrettene har
blitt tildelt og tegnet men har ikke blitt utøvd enda.

The stock option plan for 2010 follows the same

Aksjeopsjonsprogrammet for 2010 følger samme

principles as for previous years, but is limited to

prinsipper som tidligere år, men begrenses til å

750,000 options. The plan is to be administered

omfatte rett til å dele ut inntil 750 000 opsjoner.

by the Board and the Managing Director. Stock

Planen skal administreres av styret og daglig leder.

options will be granted to key employees. The

Opsjoner vil bli tildelt nøkkelansatte, antall opsjoner

number of stock options will be resolved by the

og fordeling av opsjoner besluttes av styret,

board, the strike price will be the closing price

innløsningsprisen skal være lik slutt prisen notert på

quoted on the Oslo Stock Exchange the day before

Oslo Børs dagen før tildelingen og tildelingsperioden

grant date and the grant period will last until end

varer inntil utløpet av juni 2011. Aksjeopsjonene

of June 2011. The stock options can be exercised

skal kunne utøves over en periode på fem år; slik at

over a period of 5 years so that ¼ of the options

¼ av opsjonene kan utøves på dagen 12 måneder

can be exercised on the first anniversary after

etter at opsjonene ble tildelt, en halvpart 24

grant date, ½ on the second anniversary after

måneder etter tildelingsdagen, ¾ 36 måneder etter

grant date, ¾ on the third anniversary after grant

tildelingsdagen og samtlige opsjoner kan utøves 48

date and all or remaining options on the fourth

måneder etter tildelingsdagen og slik at samtlige

anniversary four years after grant date; all to be

opsjoner må utøves innen 3. juni 2015 og løper ut

exercised before 3 June 2015, and will expire

etter denne dato.

thereafter.
The Board proposes that the Company shall

Styret foreslår at selskapets oppfyllelse av

secure the options to be granted by a

opsjonene sikres ved at generalforsamlingen vedtar

shareholders' resolution to issue free-standing

utstedelse av frittstående tegningsretter som kan

warrants; to be subscribed for by the

tegnes av opsjonsinnehavere/nøkkelansatte før 30.

optionees/key-employees prior to 30 June 2011:

juni 2011;

(i)

(ii)

(iii)
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The shareholders approve the 2010
stock option plan.

(i)

The Company shall issue minimum
20,000 and maximum 750,000 warrants
to give the right to subscribe for
minimum 20,000 and maximum 750,000
shares, at a face value of NOK 0.25
each.

(ii)

The warrants may be subscribed for by

(iii)

Generalforsamlingen godkjenner
aksjeopsjonsprogrammet for 2010.
Selskapet skal utstede minst 20 000 og
høyst 750 000 tegningsretter med rett til å
tegne minst 20 000 og høyst
750 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,25.

Tegningsrettene kan tegnes av ansatte

employees who are granted and enter

som tildeles og inngår aksjeopsjonsavtale

into stock option agreements with the

med selskapet og de eksisterende

Company and the existing shareholders

aksjonærene skal ikke ha fortrinnsrett til

shall not have preferred rights to

tegning av tegningsrettene i

subscribe for warrants pursuant to the

overensstemmelse med

Public Limited Companies Act.

allmennaksjeloven.

7

(iv)

Warrants shall be subscribed for on a

(iv)

Tegningsrettene skal tegnes på et

subscription form when entering into and

tegningsdokument når opsjonsavtaler

signing the stock option agreements to

inngås og undertegnes senest 30. juni

take place at the latest by 30 June 2011.

2011. De ansatte skal ikke betale vederlag

The employees shall not pay for the

for tegningsrettene.

warrants issued.
(v)

The price to be paid for the shares

(v)

Prisen som skal betales for aksjer utstedt

issued on the basis of the warrants shall

på grunnlag av tegningsrettene skal være

be the price as set out in the underlying

prisen som er fastsatt i underliggende

stock option agreements which

aksjeopsjonsavtaler som utgjør grunnlaget

constitute the basis for subscription of

for tegning av tegningsrettene, og prisen

the warrants, and which shall be the

skal være minst børskursen på selskapets

closing stock exchange price of the

aksjer dagen før aksjeopsjonene tildeles.

shares the day before the stock options
are granted.
(vi)

(vii)

(viii)

The right to request the issuance of

(vi)

Retten til å kreve utstedelse av aksjer i

shares under the warrants follows from

henhold til tegningsrettene følger av de

the separate option agreements but so

separate opsjonsavtalene men slik at

that no warrant can be exchanged for

ingen tegningsretter kan byttes i aksjer

shares later than 3 June 2015.

etter 3. juni 2015.

The holder of the warrant shall not have

(vii)

Innehaveren av tegningsrettene skal ikke

rights as shareholder with regard to

ha rettigheter som aksjonær ved

capital increase, capital reductions, new

kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, nye

resolutions on issue of warrants,

vedtak om utstedelse av tegningsretter,

dissolution, merger, demerger or

oppløsning, fusjon, fisjon eller

reorganisation, except with respect to

reorganisasjon, unntatt for aksjer som er

shares that have been issued to and paid

utstedt til og betalt for av innehaveren av

for by the warrant holder.

tegningsrettene.

Shares issued on the basis of the

(viii) Aksjer utstedt på grunnlag av

warrants shall give right to dividends

tegningsrettene gis rett til utbytte fastsatt

declared following the date the shares

i det året aksjene er utstedt.

are issued.
(ix)

As part of the employee share option

(ix)

Som en følge av de generelle

plan neither the options nor the warrants

bestemmelsene i opsjonsprogrammet for

can be transferred, other than as

ansatte kan tegningsrettene ikke overdras

provided for in the underlying share

annet enn slik angitt i de underliggende

option agreements and any outstanding

opsjonsavtalene, og utestående

warrants shall be transferred back to the

tegningsretter skal tilbakeføres til

Company as and when the right to

selskapet dersom og når retten til å kreve

exercise the right to request shares in

aksjer basert på tegningsrettene i henhold

exchange for the warrants is lost

til den underliggende opsjonsavtale er

pursuant to the underlying share option

opphørt.

agreement.
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12

RENEWAL OF AUTHORITY TO
INCREASE THE SHARE CAPITAL

12

FORNYELSE AV FULLMAKT TIL Å ØKE
AKSJEKAPITALEN

On the basis that the previous authority given to

Fordi fullmakt til styret gitt i ordinær

the Board of Directors in the ordinary

generalforsamling juni 2009 til å øke aksjekapitalen

shareholders meeting in June 2009 to increase the

har løpt ut, foreslår styret at ny fullmakt gis. Styret

share capital has expired, the Board proposes a

foreslår at styret gis fullmakt til å øke

new authority. The Board proposes that the new

aksjekapitalen med inntil 10 % av den registrerte

authority to the Board to increase the share

aksjekapitalen og slik at fullmakten inkluderer rett

capital with up to 10% of the current issued and

til å utstede aksjer til bruk som vederlagt ved

paid up share capital shall include the right to

fusjoner og oppkjøp, og at fullmakten skal gjelde

issue shares in connection with mergers and

for en periode på ett år.

acquisitions and be valid for a period of one year.
The Board proposes the following resolution:
(i)

The Board is hereby, with reference to

Styret foreslår følgende beslutning:
(i)

Styret gis fullmakt i henhold til

the Public Limited Companies act section

allmennaksjelovens § 10-14 til å øke

10-14, given authority to increase the

aksjekapitalen i selskapet med

share capital of the Company with NOK

NOK 2 607 806 ved å utstede 10 431 224

2,607, 806 by issuance of up to

nye aksjer, hver pålydende NOK 0,25.

10,431,224 new shares, each at the par
value of NOK 0.25.
(ii)

This authority shall be valid until 3 June

(ii) Fullmakten skal gjelde til 3. juni 2011.

2011.
(iii) The Board of Directors may resolve that

(iii) Styret kan beslutte at aksjonærene ikke

the shareholders shall not have their

skal ha fortrinnsrett til tegning av nye

pre-emption rights to subscribe for the

aksjer i samsvar med allmennaksjelovens

new shares as stipulated in the Public

§ 10-14.

Limited Companies Act section 10-14.
(iv) This authority will include capital

(iv) Denne fullmakten omfatter utstedelse av

increase by issuance of new shares both

aksjer mot kontantinnskudd så vel som

against payment in cash and against

tingsinnskudd.

payment in kind.
(v)

This authorisation can be used in

(v) Fullmakten kan anvendes i forbindelse

connection with a merger in accordance

med fusjon i henhold til

with the Public Limited Companies Act

allmennaksjelovens § 13-5.

section 13-5.
(vi) This resolution shall be registered in the
Company Registry.
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foretaksregisteret.
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13

AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF

13

ENDRING AV VEDTEKTENES § 7

ASSOCIATION SECTION 7
Due to changes made to the Norwegian Public

Som følge av endringer i allmennaksjeloven 2007

Companies Limited by Shares Act 2007, the Board

forslår styret at vedtektene endres slik at (i)

proposes to change the articles of association (i)

dokumenter eller saker som skal behandles på

so that documents or matter to be discussed in

generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelig på

the General Meetings of the Company can be

selskapets hjemmeside og ikke trenger å sendes til

made available at the Company’s web page and

aksjonærene, med mindre en aksjonær særskilt ber

do not have to be mailed to all the shareholders.

om det, og (ii) at det vedtektsfestes at aksjeeiere

A shareholder can still ask that the documents

skal melde fra om de vil være tilstede på

be mailed to him, and (ii) by stating in the articles

generalforsamlingen ved melding til selskapet

that shareholders who shall be present at the

senest tre dager før generalforsamlingen.

General Meeting must notify their presence to the
Company at the latest three days prior to the
meeting.
It is proposed that article 7 shall be amended to

Det foreslås at vedtektenes § 7 endres til å lyde

read as follows:

som følger:
”Den ordinære generalforsamling skal behandle:

(i)

(ii)

Approval of the annual profit and loss

(i) Godkjennelse av årsregnskap og

account and the annual report,

årsberetning, herunder utdeling av

hereunder distribution of dividends.

utbytte.

Other matters that according to the laws

(ii) Alle andre saker som i henhold til lov eller

or these articles of association shall be

vedtekter hører inn under

dealt with by the shareholders.

generalforsamlingen.

Documents relating to items that are on

Dokumenter som gjelder saker som skal

the agenda for the shareholders’ meeting

behandles i selskapets generalforsamling,

of the company, including documents

herunder dokumenter som etter lov skal

that according to law shall be included or

inntas i eller vedlegges innkallingen til

attached to the notice calling the

generalforsamlingen, trenger ikke sendes

shareholders’ meeting, do not have to be

til aksjeeierne dersom dokumentene er

sent to the shareholders if the

tilgjengelige på selskapets hjemmeside. En

documentation are available at the

aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt

Company’s home page. A shareholder

dokumenter som gjelder saker som skal

may however require that such

behandles i generalforsamlingen.

documents are sent to him/her.

Aksjeeiere skal gi melding til selskapet om

Shareholders shall notify the Company

de vil være tilstede på

about their attendance at the

generalforsamlingen senest tre dager før

shareholders’ meeting at the latest three

dagen for generalforsamlingen. Aksjeeiere

days before the day of the shareholders’

som ikke har meldt til selskapet kan

meeting. Shareholders who have not

nektes adgang og stemmerett på

given notice of attendance can be denied

generalforsamlingen.”

the right to meet and vote at the
shareholders’ meeting.”
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14

DELETION OF THE ARTICLES

14

SLETTING AV VEDTEKTENES § 8

SECTION 8
The board of directors propose to delete the

Styret foreslår at vedtektenes § 8 oppheves fordi

articles section 8 as the provision is superfluous.

den er overflødig.

***

***

Shareholders are entitled to attend the General

Aksjeeier har rett til å delta på generalforsamlingen

Meeting, in person or by a proxy of their own

personlig eller ved fullmektig etter eget valg. Frist

choice. Notice of attendance must be received no

for påmelding er satt til 31. mai 2010 kl. 15 for å

later than 3.00.p.m on 31 May 2010 to facilitate

lette avholdelse av generalforsamlingen. Påmelding

the proceedings at the General Meeting. Notice of

kan foretas elektronisk via selskapets hjemmeside

attendance can be given electronically through the

www.tgsnopec.com eller VPS Investortjenester,

Company’s internet site www.tgsnopec.com or

eller ved innsendelse til DnB Nor Bank ASA,

VPS Investor Services, or by completing the

Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo, fax

attendance form to DnB NOR Bank ASA,

nummer 22 48 11 71.

Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo, fax
no: + 47 22 48 11 71.
Shareholders who wish to attend and vote at the

Aksjeeier som ønsker å møte og stemme i

General meeting by proxy may send the proxy

generalforsamlingen ved fullmektig, kan sende

form electronically through VPS Investor Services,

utfylt fullmaktsskjema elektronisk via VPS

or to DNB NOR Bank ASA Verdipapirservice within

Investortjenester eller til DnB NOR Bank ASA,

the time limit stated above. Proxy forms can also

Verdipapirservice innen ovennevnte frist.

be brought and presented at the General Meeting.

Fullmaktsskjema kan også tas med på
generalforsamlingen.

TGS-NOPEC Geophysical Company ASA is a public

TGS-NOPEC Geophysical Company ASA er et

limited company subject to the rules of the

allmennaksjeselskap og allmennaksjeloven gjelder

Norwegian Public Limited Companies Act. As of

for selskapet. På dagen for innkallingen har

the date of this notice, the Company has issued

selskapet utstedt i alt 104 312 275 aksjer og hver

104,312,275 shares, each of which represents one

aksje gir en stemme. Selskapet har en beholdning

vote. The Company holds in total 1,217,250

på 1 217 250 egne aksjer som det ikke kan avgis

treasury shares that cannot be voted over. The

stemme for. For øvrig gir hver aksje like rettigheter.

shares have equal rights also in all other respects.
It is the opinion of the Company that neither the

Selskapet mener at verken reell eier eller forvalter

beneficial owner, nor the nominee, may vote for

kan stemme over aksjer som er forvalterregistrert.

shares which are registered with a nominee.

Reell eier kan imidlertid stemme over aksjer dersom

However, the beneficial owner of shares may vote

eieren kan dokumentere at han har tatt de

for the shares if he documents that he has taken

nødvendige skritt for å avslutte

necessary steps to terminate the nominee

forvalterregistreringen av aksjene og at aksjene vil

registration of the shares, and that the shares will

bli overført til ordinær VPS konto i reell eiers navn.

be transferred to an ordinary VPS-account in the

Dersom eieren kan dokumentere at han har tatt

name of the owner. If the owner can document

slike skritt og at han har aksjonærinteresse i

that he has taken such steps, and that he has a

selskapet, mener Selskapet at han kan stemme

shareholders’ interest in the Company, he may,

over aksjene selv om de ikke er registrert på

however, in the opinion of the Company vote for

ordinær VPS konto på tidspunktet for

the shares, even though they have not been

generalforsamlingen.

registered with an ordinary VPS account yet.
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A shareholder has the right to table draft

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til

resolutions for items included on the agenda and

beslutninger i saker på dagsorden og til å kreve at

to require that members of the Board of Directors

styremedlemmer og daglig leder på

and the CEO in the General Meeting provide

generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger

available information about matters which may

om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av

affect the assessment of the Company’s financial

de saker som er fremlagt til avgjørelse og selskapet

situation, including information about activities in

økonomiske stilling herunder virksomheten i andre

other companies in which the Company

selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker

participates, and other matters to be discussed in

som generalforsamlingen skal behandle, med

the General Meeting, unless the requested

mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis

information cannot be disclosed without causing

uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

disproportionate harm to the Company.
The shares will be quoted exclusive of dividend on

Aksjene noteres eksklusive utbytte 4. juni 2010. På

4 June 2010. Based on the General Meeting’s

grunnlag av generalforsamlingens beslutning om

resolution regarding the share dividend, dividend

aksjeutbytte, vil utbytte bli utbetalt 21. juni 2010 til

will be paid out on 21 June 2010 to shareholders

aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato. For å unngå

of record as of the date of the General Meeting. To

tap eller forsinkelse, må aksjeeiere snarest melde

avoid loss or delay, shareholders must give notice

aksjeerverv og adresseforandringer, samt oppgi

of their acquisition of shares and any change of

konto for utbytte til den bank/fondsmegler som er

address as soon as possible, and specify the

valgt som kontofører, overfor VPS.

account to which dividend shall be paid to the
bank/stockbroker selected as account operator, to
VPS.
This notice, including draft resolutions for items

Innkallingen og Registreringsskjema og fullmakt,

on the proposed agenda, Registration and proxy

samt Årsrapport for 2009 og vedtekter er

form for the General Meeting, the 2009 Annual

tilgjengelig på selskapets hjemmeside:

Report, as well as the Company’s Articles of

www.tgsnopec.com. Aksjeeiere kan kontakte

Association, are also available at the Company’s

Selskapet ved direktør Robert Hobbs (+1

internet site: www.tgsnopec.com. Shareholders

7138602150) via post, faks, email eller pr telefon

may contact the Company, the CEO Robert Hobbs

for å be om papirkopi av dokumentene minst 21

by ordinary mail, fax, email or phone (+ 1

dager før generalforsamlingen.

7138602150) in order to request the documents
in question on paper minimum 21 days before
meeting date.
Oslo, 3 May 2010

Oslo, 3.mai 2010

____________________

____________________

The Board of Directors of

Styret i

TGS-NOPEC Geophysical Company ASA

TGS-NOPEC Geophysical Company ASA

The 2009 Annual Report will be mailed separately

Årsrapporten for 2009 vil bli sendt separat til

to all shareholders.

aksjonærene.
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Appendix 1:

Vedlegg 1:

Current articles of association, and mark up of

Gjeldende vedtekter, endringsmarkerte vedtekter

new proposed articles of association, and clean

(engelsk) samt nye vedtekter , engelsk og norsk.

new version-English Norwegian.
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Articles of association
TGS-NOPEC Geophysical Company ASA
As of March 2010

§1
The name of the company is TGS-NOPEC Geophysical Company ASA.
§2
The company is a public limited company registered in the Norwegian Securities Register.
§3
The principal business area of the company is in the provision, procurement and sale of seismic
and geophysical data hereunder included associated products and services and technology to the
oil and gas industry and to the production industry.
§4
The company’s business office is in the municipality of Asker. The shareholders’ meetings can be
held in the municipality of Oslo.
§5
The company’s share capital is NOK 26 078 068.75 fully paid up and issued in 104 312 275 shares
of NOK 0.25 each to named shareholders.
§6
The company’s board of directors shall consist of from five to nine directors. The period of service
is one year.
The nomination of directors to the board, and the remuneration payable to the directors shall be
prepared by a nomination committee consisting of one chairman and two members elected by and
amongst the shareholders and who shall serve for a period of two years.
§7
The ordinary shareholders’ meeting shall decide the following:
Approval of the annual profit and loss account and the annual report, hereunder distribution of
dividends.
Other matters that according to the laws or these articles of association shall be dealt with by the
shareholders.
§8
In addition the Public Limited Companies Act as amended from time to time shall apply.
-oo0oo-
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Vedtekter
TGS-NOPEC Geophysical Company ASA

Pr mars 2010
§1
Selskapets navn er TGS-NOPEC Geophysical Company ASA.
§2
Selskapet er et allmennaksjeselskap registrert i Verdipapirsentralen.
§3
Selskapets hovedvirksomhet er å forsyne, skaffe og selge seismiske og geofysiske data, herunder i
inkludert tilknyttede produkter, tjenester og teknologi til olje og gass industrien og til produksjonsindustrien.
§4
Selskapets forretningskontor er i Asker kommune. Generalforsamlingen kan avholdes i Oslo
kommune.
§5
Selskapets aksjekapital er NOK 26 078 068,75 fordelt på 104 312 275 aksjer á NOK 0,25 – fullt
innbetalt og lydende på navn.
§6
Styret skal bestå av fra 5-9 medlemmer. Styremedlemmer skal tjenestegjøre i ett år. Forslag til
styremedlemmer og forslag til honorar til disse skal forberedes av en valgkomité som skal bestå av en
formann og to medlemmer som velges av og blant aksjonærene og som skal velges for en periode på
to år.
§7
Den ordinære generalforsamling skal behandle:
1

Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.

2

Alle andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§8
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende aksjelov så langt den måtte passe.
-oo0oo-
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Articles of association
TGS-NOPEC Geophysical Company ASA
As of June 2010August 2009

§1
The name of the company is TGS-NOPEC Geophysical Company ASA.
§2
The company is a public limited company registered in the Norwegian Securities Register.
§3
The principal business area of the company is in the provision, procurement and sale of seismic
and geophysical data hereunder included associated products and services and technology to the
oil and gas industry and to the production industry.
§4
The company’s business office is in the municipality of Asker. The shareholders’ meetings can be
held in the municipality of Oslo.
§5
The company’s share capital is NOK []25 953 568.75 divided on []fully paid up and issued in
103 814 275 shares of NOK 0.25 each ?to named shareholders.
§6
The company’s board of directors shall consist of from five to nine directors. The period of service
is one year.
The nomination of directors to the board, and the remuneration payable to the directors shall be
prepared by a nomination committee consisting of one chairman and two members elected by and
amongst the shareholders and who shall serve for a period of two years.
§7
The ordinary shareholders’ meeting shall decide the following:
(1) Approval of the annual profit and loss account and the annual report, hereunder
distribution of dividends.
(2) Other matters that according to the laws or these articles of association shall be dealt with
by the shareholders.
Documents relating to items that are on the agenda for the shareholders’ meeting of the company,
including documents that according to law shall be included or attached to the notice calling the
shareholders’ meeting, do not have to be sent to the shareholders if the documents are available at
the company’s home page. A shareholder may however require that such documents are sent to
him/her.
Shareholders shall notify the company about their attendance at the shareholders’ meeting at the
latest three days before the day of the shareholders’ meeting. Shareholders who have not given
notice of attendance can be denied the right to meet and vote at the shareholders’ meeting.
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§8
In addition the Public Limited Companies Act as amended from time to time shall apply.
-oo0oo-
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Vedtekter
Articles of association

TGS-NOPEC Geophysical Company ASA

Pr juni 2010/June 2010
§1
Selskapets navn er TGS-NOPEC Geophysical Company ASA.

The name of the company is TGS-NOPEC Geophysical Company ASA.
§2
Selskapet er et allmennaksjeselskap registrert i Verdipapirsentralen.

The company is a public limited company registered in the Norwegian Securities Register.
§3
Selskapets hovedvirksomhet er å forsyne, skaffe og selge seismiske og geofysiske data, herunder i
inkludert tilknyttede produkter, tjenester og teknologi til olje og gass industrien og til produksjonsindustrien.

The principal business area of the company is in the provision, procurement and sale of seismic and geophysical data
hereunder included associated products and services and technology to the oil and gas industry and to the production
industry.
§4
Selskapets forretningskontor er i Asker kommune. Generalforsamlingen kan avholdes i Oslo
kommune.

The company’s business office is in the municipality of Asker. The shareholders’ meetings can be held in the
municipality of Oslo.
§5
Selskapets aksjekapital er NOK [] fordelt på [] aksjer á NOK 0,25 .

The company’s share capital is NOK [] divided on [] shares of NOK 0.25.
§6
Styret skal bestå av fra 5-9 medlemmer. Styremedlemmer skal tjenestegjøre i ett år. Forslag til
styremedlemmer og forslag til honorar til disse skal forberedes av en valgkomité som skal bestå av en
formann og to medlemmer som velges av og blant aksjonærene og som skal velges for en periode på
to år.

The company’s board of directors shall consist of from five to nine directors. The period of service is one year.
The nomination of directors to the board, and the remuneration payable to the directors shall be prepared by a
nomination committee consisting of one chairman and two members elected by and amongst the shareholders and who
shall serve for a period of two years.
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§7
Den ordinære generalforsamling skal behandle:
1

Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.

2

Alle andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i selskapets generalforsamling, herunder
dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger
ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets hjemmeside. En
aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i
generalforsamlingen.
Aksjeeiere skal gi melding til selskapet om de vil være tilstede på generalforsamlingen senest tre
dager før dagen for generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har meldt til selskapet kan nektes
adgang og stemmerett på generalforsamlingen
The ordinary shareholders’ meeting shall decide the following:
(1) Approval of the annual profit and loss account and the annual report, hereunder distribution of dividends.
(2) Other matters that according to the laws or these articles of association shall be dealt with by the shareholders.
Documents relating to items that are on the agenda for the shareholders’ meeting of the company, including documents
that according to law shall be included or attached to the notice calling the shareholders’ meeting, do not have to be sent
to the shareholders if the documents are available at the company’s home page. A shareholder may however require that
such documents are sent to him/her.
Shareholders shall notify the company about their attendance at the shareholders’ meeting at the latest three days before
the day of the shareholders’ meeting. Shareholders who have not given notice of attendance can be denied the right to
meet and vote at the shareholders’ meeting.

-oo0oo-
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