[Reflects the proposal submitted to the AGM 12 May 2020]

Vedtekter
Articles of association
TGS-NOPEC Geophysical Company ASA

§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 Oslo kommune.

The company’s business office is in the Oslo municipality.
§5

Selskapets aksjekapital er NOK 29 245 582 fordelt på 116 982 328 aksjer á NOK 0,25.
The company’s share capital is NOK 29,245,582 divided on 116,982,328 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 opp til tre 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 chair and up to three members elected by and amongst the shareholders and who shall serve
for a period of two years.

§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.
Styret kan beslutte at aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme, herunder ved bruk av elektronisk
kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen i saker som skal behandles på
generalforsamlinger i selskapet. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger
betryggende metode for autentisering av avsenderen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for
forhåndsstemmer. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen om det er gitt adgang til
skriftlig stemmegivning før generalforsamlingen, og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for
slik stemmegivning.

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.
The board of directors may resolve that the shareholders may, within a limited time period prior to the shareholders'
meeting, deliver their votes in writing, which shall include the use of electronic means. The right to vote in writing prior
to the shareholders' meeting is conditioned upon that an adequately secure method to authenticate the sender exists. The
board of directors may lay down guidelines for advance voting in writing. The notice to the shareholders' meeting shall
provide information about whether the shareholders may vote in advance in writing, and about the guidelines that apply
to such voting.
§8
Retten til å delta og stemme på generalforsamling kan bare utøves når erverv av aksjer er innført i
aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdato).

The right to attend and vote at the shareholders' meeting may only be exercised when the transfer of ownership of shares
has been entered in the register of shareholders five working days prior to the shareholders' meeting (date of registration).
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