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(OFFICE TRANSLATION) 

 

 

 

Til aksjonærene i Kahoot! AS 

 

 

 

To the shareholders of Kahoot! AS 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 

Ordinær generalforsamling i Kahoot! AS, org nr 997 770 234 
("Selskapet") vil avholdes i Selskapets lokaler på MESH: 

The annual general meeting of Kahoot! AS, reg no 997 770 
234 (the "Company") will be held in the Company's offices 
at MESH: 

Tordenskiolds gate 2 (5 etg), 0160 Oslo, Norge 

28. juni 2017 kl. 09:00 (norsk tid) 

Tordenskiolds gate 2 (5th floor), N-0160 Oslo, Norge 

 28 June 2017 at 09:00 hours (CEST) 

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Eilert 
Hanoa. 

 

The general meeting will be opened by the chairman of the 
board of directors, Eilert Hanoa. 

Styret foreslår følgende dagsorden: The board of directors proposes the following agenda: 

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRPERSON FOR THE 
MEETEING 

2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE 
PROTOKOLLEN 

2 ELECTION OF ONE PERSON TO CO-SIGN THE 
MINUTES 

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG 
DAGSORDEN 

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE 
AGENDA 

4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG 
ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 
2017 

4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND 
THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL 
YEAR 2017 

Årsregnskapet og årsberetningen for Selskapet for 
regnskapsåret 2017, sammen med revisors beretning, er 
vedlagt denne innkallingen som Vedlegg 1. 

The annual accounts and the annual report for the Company 
for the financial year 2017, together with the auditor's 
report, are enclosed hereto as Appendix 1. 

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 
vedtak: 

The board of directors proposes that the general meeting 
adopts the following resolution: 

"Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 
regnskapsåret 2017 godkjennes." 

"The annual accounts, the annual report and the auditor's 
report for the financial year 2017 are approved." 
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5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL 
SELSKAPETS REVISOR FOR 2016 

5 APPROVAL OF THE REMUNERATION FOR 
THE COMPANY'S AUDITOR FOR 2017 

Styret foreslår at honorar til Selskapets eksterne revisor, 
Deloitte AS, for 2017 på NOK 55.000 etter regning 
godkjennes. For mer informasjon om honorarer til Deloitte AS 
vises det til note 2 i Selskapets årsregnskap for 
regnskapsåret 2017, som er vedlagt denne innkallingen som 
Vedlegg 1. 

The board of directors proposes that the fee to the 
Company's independent auditor, Deloitte AS, for 2017 in 
the amount of NOK 55,000 upon receipt of invoice is 
approved. Reference is made to note 2 in the Company's 
annual accounts for the financial year 2017, enclosed 
hereto as Appendix 1, for more information on the auditor's 
remuneration. 

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 
vedtak: 

The board of directors proposes that the general meeting 
adopts the following resolution: 

"Godtgjørelsen til Selskapets eksterne revisor, Deloitte AS, for 
2017 på NOK 55.000 godkjennes." 

"Remuneration to the Company's independent auditor, 
Deloitte AS, for 2017 in the amount of NOK 55,000 is 
approved." 

6 VALG AV MEDLEMMER TIL SELSKAPETS STYRE 6 ELECTION OF MEMBERS OF THE COMPANY'S 
BOARD OF DIRECTORS 

Styret foreslår at generalforsamlingen velger følgende 
personer til å utgjøre Selskapets styre for perioden fra 
ordinær generalforsamling i 2018 til ordinær 
generalforsamling i 2019:  

The board of directors proposes that the general meeting 
elects the following persons as members of the Company's 
board of directors for the period from the annual general 
meeting in 2018 until the annual general meeting in 2019:  

 Eilert Giertsen Hanoa (styrets leder);  Eilert Giertsen Hanoa (chairperson); 

 Michiel Kotting (styremedlem);  Michiel Kotting (board member); 

 Fredrik Cassel (styremedlem);   Fredrik Cassel (board member); 

 Harald Arnet (styremedlem); og  Harald Arnet (board member); and 

 Sindre Østgård (styremedlem).  Sindre Østgård (board member). 

7 FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN VED 
OVERFØRING FRA ANNEN EGENKAPITAL 
(FONDSEMISJON) 

7 SHARE CAPITAL INCREASE BY WAY OF 
TRANSFER FROM OTHER EQUITY (BONUS 
ISSUE) 

Selskapet har i dag 5.279.110 aksjer hver pålydende NOK 
0,10, dvs. at Selskapets aksjekapital er NOK 527.911. For å 
tilrettelegge for en mer fleksible kapitalstruktur i Selskapet, 
foreslår styret å øke aksjekapitalen ved å overføre NOK 
10.030.309 fra annen egenkapital til aksjekapital. 
Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved å utstede 100.303.090 
nye aksjer, dvs. at hver aksjonær får 19 nye aksjer per aksje 
man eier.  

Today the Company has 5,279,110 shares each with a 
nominal value of NOK 0.10, which means that the Company's 
share capital is NOK 527,911. In order to facilitate a more 
flexible capital structure in the Company, the board of 
directors proposes to increase the share capital by a transfer 
of NOK 10,030,390 from other equity to share capital. The 
share capital increase will be done by issuing 100,303,090 
new shares, meaning that each shareholder will receive 19 
new shares per share held by the shareholder.  

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 
vedtak: 

The board of directors propose that the following is resolved 
by the general meeting: 
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(i) Aksjekapitalen forhøyes med NOK 10.030.309 fra 
NOK  527.911 til NOK 10.558.220 ved overføring 
av NOK 10.030.309 fra annen egenkapital. 

(i) The share capital is increased by NOK 
10,030,390 from NOK 527,911 to NOK 
10,558,220 by a transfer of NOK 10,030,309 
from other equity. 

(ii) Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved at det 
utstedes 100.303.090 nye aksjer. Aksjene fordeles 
på aksjonærene i samme forhold som de i dag eier 
aksjer, dvs. at for hver aksje mottar aksjonærene 
19 nye aksjer.  

(iii) The share capital is increased by issuing  
100,303,090 new shares. The new shares will be 
allocated to the shareholders pro rata according 
to their current shareholding, i.e. for the 
shareholders will receive 19 new shares for each 
share.  

(iii) Vedtektenes § 4 første ledd endres til å lyde: (iii) Section 4 first paragraph of the articles of 
association is amended to read as follows: 

”Selskapets aksjekapital er NOK 10.558.220, fordelt på  
105.582.200 aksjer, hver pålydende NOK 0,10.” 

“The company’s share capital is NOK 10,558,220, 
divided on 105 582 200 share, each with a nominal 
value of NOK 0.10.” 

8 FULLMAKT FOR STYRET TIL Å UTSTEDE 
AKSJER 

8 AUTHORIZATION TO THE BOARD OF 
DIRECTORS TO ISSUE SHARES  

For å legge til rette for at Selskapet kan utstede nye aksjer i 
forbindelse med oppkjøp og for å hente inn ny egenkapital, 
foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å 
øke aksjekapitalen med inntil NOK 1.100.000 ved utstedelse 
av inntil 11.000.000 nye aksjer. 

To facilitate the Company's ability to issue new shares in 
connection with acquisitions and to raise new equity, the 
board of directors propose that the general meeting grants 
an authorization to the board of directors to increase the 
share capital by up to NOK 1,100,000 by issuing up to 
11,000,000 new shares. 

Da styrefullmakten skal benyttes til å utstede nye aksjer i 
forbindelse med oppkjøp eller kapitalinnhenting, foreslås det 
at styrefullmakten gir styret mulighet til å fravike 
aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning og tildeling av nye 
aksjer. 

As the authorization shall be used in connection with 
issuance of new shares in connection with acquisitions and 
capital raises, the board of directors proposes that it be 
authorized to deviate from the shareholders' preferential 
right to subscribe for and be allotted new shares. 

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende: The board of directors proposes that the general meeting 
adopts the following resolution: 

(i) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt 
til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 
1.100.000 ved utstedelse av inntil 11.000.000 nye 
aksjer.  

(i) Pursuant to section 10-14 of the Norwegian 
Private Limited Liability Companies Act, the board 
of directors is granted an authorization to 
increase the Company's share capital by up to 
NOK 1,100,000 by the issuance of up to 
11,000,000 new shares. 

(ii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter 
aksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5. 

(iii) The shareholders' preferential rights to the new 
shares pursuant to section 10-4 of the Norwegian 
Private Limited Liability Companies Act may be 
deviated from, cf. section 10-5. 

(iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot 
innskudd i andre eiendeler enn penger etter 
aksjeloven § 10-2. 

(v) The authorization may comprise share capital 
increase against contributions in kind, cf. section 
10-2 of the Norwegian Private Limited Liability 
Companies Act. 
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(vi) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon 
etter aksjeloven § 13-5. 

(vii) The authorization may comprise share capital 
increase in connection with mergers pursuant to 
section 13-5 of the Norwegian Private Limited 
Liability Companies Act. 

(viii) Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 4 i 
samsvar med de kapitalforhøyelser som besluttes i 
henhold til denne fullmakten. 

(ix) The board of directors is authorized to amend the 
Company's articles of association section 4 in 
accordance with the share capital increases 
carried out under this authorization. 

(x) Denne styrefullmakten varer frem til det tidligste 
av 30. juni 2020 og ordinær generalforsamling 
2020. 

(vi) This authorization is valid until the earlier of 30 
June 2020 and the annual general meeting in 
2020. 

9 OPSJONSPROGRAM OG FULLMAKT FOR 
STYRET TIL Å UTSTEDE AKSJER 

9 INCENTIVE SCHEME (OPTION PROGRAM) 
AND AUTHORIZATION TO THE BOARD OF 
DIRECTORS TO ISSUE SHARES UNDER THE 
SCHEME 

I 2017 ga generalforsamlingen styret fullmakt til å 
gjennomføre en eller flere kapitalforhøyelser i forbindelse 
med utstedelse av aksjer til ansatte i Selskapet og/eller 
datterselskaper til Selskapet, samt spesielt kvalifiserte 
ressurspersoner. Fullmakten hadde en varighet på to år, og 
løper ut 30. juni 2019. For det tilfellet at 
generalforsamlingene beslutter kapitalforhøyelsen i punkt 7 
ovenfor, er det ønskelig å oppdatere fullmakten slik at styret 
får en tilsvarende fullmakt som gjør at det kan tildeles inntil 
10.000.000 opsjoner, med en varighet på to år. 

In 2017, the general meeting granted an authorization to 
the board of directors to complete one or more share 
capital increases in connection with the grant of options to 
employees in the Company and/or the subsidiaries of the 
Company, as well as qualified advisors. The authorization 
was given for two years and will expire on 30 June 2019. 
Provided that the general meeting resolves to increase the 
share capital in section 7 above, is it desirable to update 
the authorization by granting the board of directors a 
similar authorization which will entail that up to 10,000,000 
options may be granted, with a duration of two years. 

Da styrefullmakten skal benyttes til å utstede aksjer til 
innehavere av opsjoner, foreslås det at styrefullmakten gir 
styret mulighet til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til 
tegning og tildeling av nye aksjer. 

As the authorization shall be used in connection with 
issuance of new shares to option holders, the board of 
directors proposes that it be authorized to deviate from the 
shareholders' preferential right to subscribe for and be 
allotted new shares. 

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende: The board of directors proposes that the general meeting 
adopts the following resolution: 

(i) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt 
til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 
1.000.000 ved utstedelse av inntil 10.000.000 nye 
aksjer.  

(i) Pursuant to section 10-14 of the Norwegian 
Private Limited Liability Companies Act, the board 
of directors is granted an authorization to 
increase the Company's share capital by up to 
NOK 1,000,000 by the issuance of up to 
10,000,000 new shares. 

(ii) Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med 
utstedelse av aksjer til ansatte i Selskapet og/eller 
datterselskaper til Selskapet, samt spesielt 
kvalifiserte ressurspersoner. Aksjene kan utstedes 
til personen direkte eller et selskap som personen 
eier. I henhold til denne fullmakten kan styret også 
tilby aksjer til personer eller selskaper som ikke er 
aksjonærer i Selskapet. 

(ii) The authorization may only be used in connection 
with share issuance to employees of the 
Company and/or subsidiaries of the Company, as 
well as qualified advisors. The shares may be 
issued to the person directly or a company that 
person owns. This authorization also authorizes 
the board of directors to offer shares to persons 



 5 

or companies that are not already shareholders 
of the Company. 

(iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter 
aksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5. 

(iii) The shareholders' preferential rights to the new 
shares pursuant to section 10-4 of the Norwegian 
Private Limited Liability Companies Act may be 
deviated from, cf. section 10-5. 

(iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot 
innskudd i andre eiendeler enn penger etter 
aksjeloven § 10-2. 

(iv) The authorization may comprise share capital 
increase against contributions in kind, cf. section 
10-2 of the Norwegian Private Limited Liability 
Companies Act. 

(v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved 
fusjon etter aksjeloven § 13-5. 

(v) The authorization does not comprise share capital 
increase in connection with mergers pursuant to 
section 13-5 of the Norwegian Private Limited 
Liability Companies Act. 

(vi) Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 4 i 
samsvar med de kapitalforhøyelser som besluttes i 
henhold til denne fullmakten. 

(vi) The board of directors is authorized to amend the 
Company's articles of association section 4 in 
accordance with the share capital increases 
carried out under this authorization. 

(vii) Fra tidspunkt for registrering i Foretaksregisteret 
erstatter denne fullmakten styrefullmakten som ble 
tildelt på ordinær generalforsamling 29. juni 2017. 

(vii) From the time of registration of this authorization 
in the Norwegian Register of Business 
Enterprises, this authorization shall replace the 
authorization to increase the share capital 
granted to the board of directors at the annual 
meeting held on 29 June 2017. 

(viii) Denne styrefullmakten varer frem til det tidligste 
av 30. juni 2019 og ordinær generalforsamling 
2019. 

(viii) This authorization is valid until the earlier of 30 
June 2019 and the annual general meeting in 
2019. 

* * * * * * 

 

Denne innkallingen samt andre saksdokumenter, inkludert 
årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 
regnskapsåret 2017, er tilgjengelige på 
https://kahoot.com/investor-relations/ under nyheter om 
selskapet. 

 

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte i den 
generalforsamlingen, kan møte ved fullmektig. Skjema for 
tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruk av 
fullmakten, er vedlagt denne innkallingen som Vedlegg 3. 
Utfylte fullmaktsskjemaer kan sendes til den e-postadresse 
som fremgår av skjemaet slik at de mottas innen 27. juni 
2018 kl 16:00 (norsk tid), eller leveres i generalforsamlingen. 

 

 

Notice of the annual general meeting and other case 
documents, including the annual report and accounts, and 
auditor’s report for 2017, are available on 
https://kahoot.com/investor-relations/ under news about 
the company. 

 

Shareholders that are prevented from attending the general 
meeting may be represented by proxy. The proxy form, 
including detailed instructions for the use of the form, is 
attached to this notice as Appendix 3. Completed proxy 
forms may be submitted to the e-mail address which 
appears on the registration form. The registration form has 
to be received within 27 June 2018 at 16:00 hours (CET), 
or be delivered at the general meeting. 
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Oslo, 21 June 2018 

På vegne av styret i Kahoot! AS 
On behalf of the board of directors of Kahoot! AS 

 

Eilert Giertsen Hanoa 
Styrets leder / Chairman of the board of directors 

  

Vedlegg 1: Årsregnskap og årsberetning, sammen 
 med revisors beretning for 
 regnskapsåret 2017 

Appendix 1: Annual accounts and annual report  
  together with the auditor's report for 
  the financial year 2017 

Vedlegg 2: Forslag til nye vedtekter Appendix 2: Proposed new articles of  
 association 

Vedlegg 3:  Fullmaktsskjema Appendix 3: Proxy form 
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VEDTEKTER FOR KAHOOT! AS 
 

(Org. nummer 997 770 234) 
 
 
§1 – Foretaksnavn 
Selskapets navn er Kahoot! AS.  
 
§ 2 – Forretningskontor 
Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.  
 
§ 3 – Formål  
Selskapet skal levere teknologi og konsepter til læring, samt annen virksomhet som naturlig står i 
tilknytning til dette.  
 
§ 4 – Aksjekapital  
Selskapets aksjekapital er NOK 10.558.220, fordelt på 105.582.200 aksjer, hver pålydende NOK 0,10.
  
 
Selskapets aksjer skal være registrert i et verdipapirregister (Verdipapirsentralen (VPS)).   
 
Selskapets aksjer er fritt omsettelige.  
 
§ 5 – Styre  
Selskapets styre skal bestå av fra fire til åtte medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere 
beslutning.   
 
§ 6 – Signatur  
Selskapets firma tegnes av hver av styrets leder og daglig leder.  
 
§ 7 – Generalforsamling  
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter 
som i henhold til lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen, trenger ikke sendes til aksjonærene 
dersom dokumentene gjøres tilgjengelig på selskapets internettside. En aksjonær kan likevel kreve å 
få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. 
  
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:  
 
1 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte; og  
 
2 Andre saker som i henhold til lov hører under den ordinære generalforsamlingen.  
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PROXY –ANNUAL GENERAL MEETING OF KAHOOT! AS ON 28 JUNE 2018 

If you are not able to attend the annual general meeting to be held on 28 June 2018, you may be 
represented by way of proxy. Please use this proxy form.   

The undersigned shareholder in Kahoot! AS hereby grants (tick-off):1  

�  The chairman of the board of directors, Eilert Giertsen Hanoa, or the person he appoints, or 

�   
___________________________________________ 
Name of proxy 

 

Proxy to: 

 meet and vote in favor of all proposed resolutions on behalf of my/our shares at the 
extraordinary general meeting; and 

 

 

____________  

 

__________________  

 

_________________________  

date, place   Name of shareholder (use 
block letters) 

Shareholder’s signature 

 
 

                                               
1 If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy, the proxy will be deemed to have been given to the 
chairman of the board of directors or the person he authorises. 


