










 
 
Vedlegg 1 / appendix 1 

FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009

Navn Aksjer/stemmer Representert ved
SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV 37 569 000        Fullmakt: Styrets leder
CROWN HILL CHARTERING A/S 300 000            Fullmakt: Styrets leder
J BINVEST AS 100 000            Personlig oppmøte
SKÅRA, JAN HENNING 50 000              Personlig oppmøte
KOPPERNÆS, ASTRID 2 000                Fullmakt: Leder av generalforsamlingen
SUM FREMMØTTE AKSJER/STEMMER 38 021 000        
TOTALT ANTALL AKSJER I SELSKAPET 48 800 000        
% AKSJER REPRESENTERT 77.9 %

LIST OF PRESENT SHAREHOLDERS, ORDINARY GENERAL MEETING MAY 26, 2009

Name Shares/votes Represented by
SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV 37569000 Proxy: Chairman
CROWN HILL CHARTERING A/S 300000 Proxy: Chairman
J BINVEST AS 100000 Present
SKÅRA, JAN HENNING 50000 Present
KOPPERNÆS, ASTRID 2000 Proxy: Chair of meeting
TOTAL SHARES/VOTES PRESENT 38 021 000        
TOTAL SHARES/VOTES IN COMPANY 48 800 000        
% SHARES REPRESENTED 77.9 %

 



  

VEDLEGG 2  
ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG 
ANNEN GODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER 
OG ANDRE LEDENDE ANSATTE 

APPENDIX 2 
THE BOARD’S STATEMENT REGARDING SALARIES 
AND OTHER REMUNERATION OF THE EXECUTIVE 
MANAGEMENT 

 

Denne erklæringen om fastsettelse av lønn og 
annen godtgjørelse til daglig leder og andre 
ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-
16a er utarbeidet av styret i Global Rig 
Company ASA (”Selskapet”) i forbindelse med 
den ordinære generalforsamlingen i selskapet 
26. mai 2009. 

Hovedprinsippene for Selskapets 
lederlønnspolitikk er at ledende ansatte skal 
tilbys betingelser som er konkurransedyktige 
når lønn, naturalytelser, bonus og 
pensjonsordning ses under ett. 

Når det gjelder fastsettelsen av lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte vil dette i 
inneværende år skje i samsvar med 
ovennevnte hovedprinsipper. 

Konsernet har 68 ansatte (per 31. desember 
2008), hvor Jan Henning Skåra innehar rollen 
som daglig leder i Selskapet. Skåra er også 
formelt ansatt som daglig leder i Selskapets 
datterselskaper. Skåras årlig grunnlønn i 
Selskapet var kr 1 637 200 i 2008.  

Dersom selskapet krever at daglig leder 
trekker seg har han krav på 6 måneders 
etterlønn av sin årslønn. 

Selskapet har en innskuddsbasert 
pensjonsordning for sine ansatte.  

Det ble ved ekstraordinær generalforsamling 
14. oktober 2008 vedtatt fullmakt til styret til 
å øke aksjekapitalen med inntil 2,928 millioner 
ved utstedelse av inntil 1,464 millioner aksjer, 
i forbindelse med opsjonsutstedelse. Aksjene 
kan utstedes til ansatte og styremedlemmer i 
selskapet og konsernet.  

Ved tildeling av opsjoner skal det inngås en 
separat avtale med hver opsjonshaver som 
regulerer detaljene i opsjonsprogrammet, 
herunder utøvelsesprisen som fastsettes av 
styret. 

 

This statement on remuneration of the executive 
management in accordance with the Norwegian 
Public Limited Companies Act section 6-16a has 
been prepared by the board of directors of Global 
Rig Company ASA (the ”Company”) in 
connection with the annual general meeting to be 
held 26 may 2009. 

The fundamental principle for the Company’s 
executive management salary policy is that 
executive management shall be offered terms 
that are competitive when salary, payment in 
kind, bonus, share options and pension scheme 
are considered as a whole 

The remuneration of the executive management 
will for the current year be based on the above 
principle. 

The group has 68 employees (as at 31 December 
2008), and Jan Henning Skåra is the managing 
director. Skåra is formally also the managing 
director of the Company’s subsidiaries. Skåra’s 
base salary in 2008 was NOK 1,637,200.  

If the Company terminates the CEO from his 
position, the CEO is entitled to a severance pay of 
6 months of his annual salary. 

The Company has a defined contribution pension 
scheme for its employees. 

In the Extraordinary General Meeting held on 14 
October 2009, the Board was authorised to 
increase the share capital by up to NOK 2.928 
million through the issue of up to 1.464 million 
shares, for the purposes of a share option 
scheme. The shares may be issued to employees, 
directors and/or representatives of the Company 
and its subsidiaries. 

Upon award of options and in order to provide 
detailed provisions for the options, a separate 
option agreement shall be entered into with each 
option holder, including the exercise price to be 
determined by the board of directors. 




