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(OFFICE TRANSLATION) 

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

KAHOOT! AS  

ORGANISASJONSNUMMER  997 770 234 

MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING 

OF 

KAHOOT! AS  

COMPANY REGISTRATION NUMBER  997 770 234 

Den 8. juni 2020 ble det avholdt helelektronisk ordinær 

generalforsamling i Kahoot! AS ("Selskapet"). 

The annual general meeting of Kahoot! AS (the "Company") 

was held by electronic means on 8 June 2020.   

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Harald Arnet. 

Fortegnelse over møtende aksjeeiere ble ajourholdt ved 

generalforsamlingens åpning. Fortegnelsen, inkludert antall 

aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til 

protokollen. 

The general meeting will be opened by the chairman of the 

board of directors, Harald Arnet. A record of the attending 

shareholders was updated at the general meeting's 

opening. The record of attending shareholders, including 

the number of shares and votes represented, is attached to 

these minutes as Appendix 1. 

I henhold til fortegnelsen var 46 784 132 av totalt 129 359 496 

utstedte aksjer og stemmer, som tilsvarer 36,17% av det 

totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, 

representert på generalforsamlingen. 

According to the record, 46,784,132 of a total of 

129,359,496 issued shares and votes, corresponding to 

36.17 % of the total number of voting shares in the 

Company, were represented at the general meeting.  

Følgende saker ble behandlet: The following matters were discussed: 

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRPERSON FOR THE 

MEETEING 

Harald Arnet ble valgt som møteleder. Harald Arnet was elected to chair the meeting. 

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. 

avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. 

The resolution was passed with the required majority, cf. the 

result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.  

2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE 

PROTOKOLLEN 

2 ELECTION OF ONE PERSON TO CO-SIGN THE 

MINUTES 

Eilert Hanoa ble valgt til å undertegne protokollen sammen 

med møtelederen. 

Eilert Hanoa was elected to sign the minutes together with 

the chairperson of the meeting.  

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. 

avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. 

The resolution was passed with the required majority, cf. the 

result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.  

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG 

DAGSORDEN 

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE 

AGENDA 

Møteleder opplyste om at innkalling og dagsorden til 

generalforsamlingen hadde blitt sendt til samtlige aksjeeiere 

med kjent oppholdssted den 25. mai 2020. 

The chairperson of the meeting informed the general meeting 

that the notice and the agenda had been sent to all 

shareholders with known address on 25 May 2020. 
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Da det ikke var noen innvendinger til innkallingen eller 

dagsordenen, ble innkallingen og dagsordenen ansett som 

godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som 

lovlig satt. 

As no objections were raised to the notice or the agenda, the 

notice and the agenda were considered approved. The 

chairperson of the meeting declared the general meeting as 

lawfully convened.  

4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG 

ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 

2019 

4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND 

THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL 

YEAR 2019 

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen 

følgende vedtak: 

In accordance with the proposal by the board of directors, 

the general meeting passed the following resolution: 

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 

regnskapsåret 2019 godkjennes. 

The annual accounts, the annual report and the auditor's 

report for the financial year 2019 are approved. 

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. 

avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. 

The resolution was passed with the required majority, cf. the 

result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes. 

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL 

SELSKAPETS REVISOR FOR 2019 

5 APPROVAL OF THE REMUNERATION FOR 

THE COMPANY'S AUDITOR FOR 2019 

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen 

følgende vedtak: 

In accordance with the board of directors' proposal, the 

general meeting passed the following resolution: 

Godtgjørelsen til Selskapets eksterne revisor, Deloitte AS, for 

2019 på NOK 268.795 godkjennes. 

Remuneration to the Company's independent auditor, 

Deloitte AS, for 2019 in the amount of NOK 268,795 is 

approved. 

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. 

avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. 

The resolution was passed with the required majority, cf. the 

result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes. 

6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL 

STYRETS MEDLEMMER 

6 DETERMINATION OF REMUNERATION TO 

THE BOARD MEMBERS 

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen 

følgende vedtak: 

In accordance with the board of directors' proposal, the 

general meeting passed the following resolution: 

Styrets leder skal motta NOK 500.000 i godtgjørelse for 

perioden frem til den ordinære generalforsamlingen i 2021. 

Hvert av de andre styremedlemmer skal motta NOK 250.000  i 

godtgjørelse for den samme perioden. 

The chairperson of the board of directors shall receive NOK 

500,000 as remuneration for the period until the annual 

general meeting in 2021. Each of the other board members 

shall receive NOK 250,000  as remuneration for the same 

period. 

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. 

avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. 

The resolution was passed with the required majority, cf. the 

result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes. 

7 VALG AV MEDLEMMER TIL SELSKAPETS STYRE 7 ELECTION OF MEMBERS OF THE COMPANY'S 

BOARD OF DIRECTORS 

I samsvar med styrets forslag valgte generalforsamlingen 

følgende personer til å utgjøre Selskapets styre for perioden 

fra ordinær generalforsamling i 2020 til ordinær 

generalforsamling i 2021:  

In accordance with the board of directors' proposal, the  

general meeting elected the following persons as members 

of the Company's board of directors for the period from the 
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annual general meeting in 2020 until the annual general 

meeting in 2021:  

• Harald Arnet (styrets leder); • Harald Arnet (chairperson); 

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

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

• Sindre Østgård (styremedlem); og • Sindre Østgård (board member); and 

• Stefan Blom (styremedlem). • Stefan Blom (board member). 

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. 

avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. 

The resolution was passed with the required majority, cf. the 

result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes. 

8 FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN VED 

OVERFØRING FRA ANNEN EGENKAPITAL  

(FONDSEMISJON) 

8 SHARE CAPITAL INCREASE BY WAY OF 

TRANSFER FROM OTHER EQUITY (BONUS 

ISSUE) 

Styret hadde i innkallingen til den ordinære 

generalforsamlingen foreslått at aksjekapitalen forhøyes med 

NOK 25.871.899,20 ved overføring fra annen egenkapital til 

aksjekapital, og at kapitalforhøyelsen gjennomføres ved 

utstedelse av 258.718.992 nye aksjer pålydende NOK 0,10, 

slik at hver aksjeeier i Selskapet får to nye aksjer per 

eksisterende aksje. Dette skjer teknisk ved at midler som kan 

deles ut som utbytte overføres til Selskapets aksjekapital.  

 

Selskapet hadde, i en børsmelding av 3. juni 2020, annonsert 

at aksjene i Selskapet skal handles inklusiv retten til å motta 

nye aksjer i fondsemisjonen frem til og med 8. juni 2020, mens 

Selskapets aksjer skal handles eksklusiv denne retten fra og 

med 9. juni 2020, slik at det er Selskapets aksjeeiere per 8. 

juni 2020 (som registrert i verdipapirregistret (VPS) den 10. 

juni 2020) som skal få nye aksjer i fondsemisjonen.   

The board of directors had proposed in the notice to the 

annual general meeting that the Company’s share capital is 

increased by NOK 25,871,899.20 by transfer from other 

equity to share capital and that the share capital increase 

shall take place by the issuance of 258,718,992 new shares 

each with a nominal value of NOK 0.10, so that each 

shareholder in the Company receives two new shares for 

each existing share held by the shareholder. Technically, this 

will be conducted by way of a transfer of distributable 

reserves to the Company's share capital.  

Further, the Company had announced in a stock exchange 

announcement dated 3 June 2020 that the Company's shares 

will be traded inclusive the right to receive shares in the 

bonus issue up to and including 8 June 2020, while the  

Company's shares will be traded exclusive this right from and 

including 9 June 2020 so that the Company's shareholders 

as of 8 June 2020 (as registered in the Norwegian Central 

Depository (VPS) on 10 June 2020) shall receive new shares 

in the bonus issue.  

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen 

følgende vedtak: 

In accordance with the board of directors' proposal, the 

general meeting passed the following resolution: 

(i) Aksjekapitalen forhøyes med NOK 25.871.899,20 fra 

NOK 12.935.949,60 til NOK 38.807.848,80 ved 

overføring av NOK 25.871.899,20 fra midler 

Selskapet kan benytte til utdeling av utbytte. 

(i) The share capital is increased by NOK 

25,871,899.20 from NOK 12,935,949.60 to 

NOK 38,807,848.80 by the transfer of 

NOK 25,871,899.20 from funds the Company may 

use to distribute dividends. 

(ii) Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved at det utstedes 

258.718.992 nye aksjer. Aksjene fordeles på 

Selskapets aksjeeiere per 8. juni 2020 (som 

registrert i verdipapirregistret (VPS) den 10. juni 

2020) i samme forhold som de fra før eier aksjer, 

(ii) The share capital is increased by issuing 

258,718,992 new shares. The new shares will be 

allocated to the Company's shareholders as of 8  

June 2020 (as registered in the Norwegian Central 

Depository (VPS) on 10 June 2020) pro rata 

according to their current shareholding, i.e. for 
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dvs. at for hver aksje mottar aksjeeierne to nye 

aksjer. 

each existing share the shareholders will receive 

two new shares. 

(iii) Vedtektenes § 4 første ledd endres til å lyde: 

"Selskapets aksjekapital er NOK 38.807.848,80, 

fordelt på 388.078.488 aksjer, hver pålydende 

NOK 0,10." 

(iii) Section 4 first paragraph of the articles of 

association is amended to read as follows: 

"The company's share capital is 

NOK 38,807,848.80, divided into 388,078,488 

shares, each with a nominal value of NOK 0.10." 

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. 

avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. 

The resolution was passed with the required majority, cf. the 

result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes. 

9 FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE 

AKSJEKLAPITALEN I FORBINDELSE MED 

OPPKJØP, FUSJONER OG 

EGENKAPITALINNHENTINGER 

9 AUTHORIZATION TO THE BOARD OF 

DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE 

CAPITAL IN CONNECTION WITH MERGERS, 

ACQUISITIONS AND EQUITY RAISES 

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen 

følgende vedtak: 

In accordance with the board of directors' proposal, the 

general meeting passed the following resolution: 

(i) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt 

til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 

3.600.000 ved utstedelse av inntil 36.000.000 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 3,600,000 by the issuance of up to 

36,000,000 new shares. 

(ii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter 

aksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5. 

(ii) 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. 

(iii) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot 

innskudd i andre eiendeler enn penger etter 

aksjeloven § 10-2. 

(iii) The authorization may comprise share capital 

increase against contributions in kind, cf. section 

10-2 of the Norwegian Private Limited Liability 

Companies Act. 

(iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon 

etter aksjeloven § 13-5. 

(iv) The authorization may comprise share capital 

increase in connection with mergers pursuant to 

section 13-5 of the Norwegian Private Limited 

Liability Companies Act. 

(v) 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 tidspunktet for registrering i Foretaksregistret 

erstatter denne fullmakten den ubenyttede delen 

av styrefullmakten på inntil NOK 1.200.000 som 

ble tildelt på ordinær generalforsamling 28. juni 

2019. 

(vii) From the time of registration of this authorization 

in the Norwegian Register of Business 

Enterprises, this authorization shall replace the 

unused part of the authorization to increase the 

share capital by up to NOK 1,200,000 granted at 

the annual general meeting held on 28 June 

2019.   
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(viii) Fullmakten skal ikke registreres før fondsemisjonen 

i punkt 8 ovenfor. Fullmakten varer frem til det 

tidligste av 8. juni 2022 og ordinær 

generalforsamling 2022. 

(viii) This authorization shall not be registered prior to 

the bonus issue in item 8 above. This 

authorization is valid until the earlier of 8 June 

2022 and the annual general meeting in 2022. 

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. 

avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. 

The resolution was passed with the required majority, cf. the 

result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes. 

10 FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE 

AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED 

OPSJONSUTØVELSER 

10 AUTHORIZATION TO THE BOARD OF 

DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE 

CAPITAL IN CONNECTION WITH OPTION 

EXERCISES 

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen 

følgende vedtak: 

In accordance with the board of directors' proposal, the 

general meeting passed the following resolution: 

(i) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt 

til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 

3.000.000 ved utstedelse av inntil 30.000.000 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 3,000,000 by the issuance of up to 

30,000,000 new shares. 

(ii) Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med 

utstedelse av aksjer til ansatte i Selskapet og/eller 

datterselskaper til Selskapet, samt til utvalgte 

konsulenter. 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 selected advisors. The shares may be 

issued to the person directly or a company that 

the person owns. This authorization also 

authorizes the board of directors to offer shares 

to persons 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 28. juni 2019. 

(vii) From the time of registration of this authorization 

in the Norwegian Register of Business 

Enterprises, this authorization shall replace the 
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authorization to increase the share capital 

granted to the board of directors at the annual 

meeting held on 28 June 2019. 

(viii) Fullmakten skal ikke registreres før fondsemisjonen 

i punkt 8 ovenfor. Fullmakten varer frem til det 

tidligste av 8. juni 2022 og ordinær 

generalforsamling 2022. 

(viii) This authorization shall not be registered prior to 

the bonus issue in item 8 above. This 

authorization is valid until the earlier of 8 June 

2022 and the annual general meeting in 2022. 

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. 

avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. 

The resolution was passed with the required majority, cf. the 

result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes. 

* * * * * * 

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble 

hevet. 

There were no further matters to be discussed and the 

general meeting was adjourned. 

* * * * * * 

 

 

 

 

 

 

Eilert Hanoa 

(Medundertegner / Co-signer) 

Vedlegg: Appendices: 

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere, inkludert antall 

aksjer og stemmer representert 

1. Record of attending shareholders, including the 

number of shares and votes represented 

2. Stemmeresultater 2. Voting results 

3. Vedtekter 3. Articles of Association 



 7 

VEDLEGG 1 / APPENDIX 1 

FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, INKLUDERT ANTALL AKSJER OG STEMMER REPRESENTERT 
/ RECORD OF ATTENDING SHAREHOLDERS, INCLUDING THE NUMBER OF SHARES AND VOTES 

REPRESENTED 

  



Attendance Summary Report 13:33:24
Registered Attendees: 58

Total Votes Represented: 46 784 132
Total Accounts Represented: 98

Total Voting Capital: 129 359 496
% Total Voting Capital Represented: 36,17 %

Sub Total: 58 0 46 784 132
Capacity Registered Attendees Registered Non-Voting Attendees Registered Votes Accounts
Shareholder (web) 56 0 21 239 725 56
3rd Party Proxy (web) 1
Advance 1 0 517 113 14
Styrets Leder 1 0 25 027 294 27

Freddy Hermansen /Nina Pertolaw
DNB Bank ASA Securities Services
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VEDLEGG 2 / APPENDIX 2 

STEMMERESULTATER / VOTING RESULTS 

  



The Chairman
Kahoot

Dear Sir,

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Annual General Meeting of the 
Members of the Company held on 8 juni 2020I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll
is correctly set out as follows:-

Issued share capital:
VOTES

FOR / FOR
% VOTES

MOT / 
% VOTES

TOTAL
% of ISC 
VOTED

VOTES
AVSTÅR / 

1. 31 724 591 100,00 0 0,00 31 724 591 24,52 % 14 077
2. 31 746 611 100,00 0 0,00 31 746 611 24,54 % 14 290
3. 35 455 953 100,00 0 0,00 35 455 953 27,41 % 611 838
4. 35 603 515 100,00 0 0,00 35 603 515 27,52 % 718 371
5. 44 025 256 100,00 0 0,00 44 025 256 34,03 % 727 555
6. 46 728 249 100,00 10 0,00 46 728 259 36,12 % 38 552
7 a. 46 416 903 99,25 350 200 0,75 46 767 103 36,15 % 296
7 b. 46 408 056 99,25 350 200 0,75 46 758 256 36,15 % 9 143
7 c. 46 408 056 99,25 350 200 0,75 46 758 256 36,15 % 9 143
7 d. 46 408 056 99,25 350 200 0,75 46 758 256 36,15 % 9 143
7 e. 46 408 056 99,25 350 200 0,75 46 758 256 36,15 % 9 143
8. 46 032 954 100,00 60 0,00 46 033 014 35,59 % 16 670
9. 46 727 614 100,00 560 0,00 46 728 174 36,12 % 30 215
10. 44 859 770 96,93 1 420 418 3,07 46 280 188 35,78 % 476 951

Yours faithfully,

08 June 2020

129 359 496

Freddy Hermansen /Nina Pertolaw
DNB Bank ASA Securities Services
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VEDLEGG 3 / APPENDIX 3 

VEDTEKTER / ARTICLES OF ASSOCIATION 
 

VEDTEKTER FOR  
KAHOOT! AS 

Org. nr. 997 770  234 
 

 

Sist endret den 8. juni 2020 
 

§ 1 - Foretaksnavn 
Selskapets navn er Kahoot! AS. 
 
 
§  2 -  Forretningskontor 
Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. 
 
 
§ 3 - Formål 
Selskapet skaI levere teknologi og konsepter til læring, samt annet virksomhet som 
naturlig står i tilknytning til dette. 
 
 
§ 4 - Aksjekapital 
Selskapets aksjekapital er NOK 38 807 848,80, fordelt på 388 078 488 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 skaI 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 skaI behandles på generalforsamlingen. 
 
På den ordinære generalforsmalingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: 

1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdelingen av utbytte;  
og 

2. Andre saker som i henhold til lov hører under den ordinære 
generalforsamlingen. 

 


