
Storebø, 05.08.2016

How to convert DOF Subordinated Convertible Bonds to ordinary shares in DOF ASA

1. First, you instruct your broker / VPS account manager to transfer the bonds you wish to 
convert to VPS account 06001.0444440 (belonging to conversion agent Nordea)

2. Secondly, you send the following instruction by email to Nordea at nis@nordea.com and to 
DOF at cb@dof.no:

a. Name and VPS account number (to which the shares shall be delivered)
b. The number of DOF Subordinated Convertible Bonds you want to convert

Following the above, DOF will register the conversion in the companies' registry 
(«Brønnøysundregisterne") and instruct the conversion agent Nordea to issue the correct number of 
shares to your securities safekeeping account.

Timing: the conversion process shall be completed within 20 business days from Nordea and DOF 
having received a correct conversion notice, however the conversion of bonds amounting to less 
than NOK 10 million may under normal circumstances be postponed to the first quarter-end (31 
March, 30 June, 30 September, or 31 December).

Hvordan konvertere DOF Subordinated Convertible Bond til aksjer i DOF ASA

1. Først, be din megler overføre de DOF-obligasjoner du ønsker å konvertere til VPS-konto 
06001.0444440 (tilhørende kontofører Nordea)

2. Send deretter følgende instruks til Nordea på email nis@nordea.com og DOF på cb@dof.no:

a. Fullt navn og VPS-kontonummer (som aksjene skal leveres til)
b. Antall DOF-obligasjoner som skal konverteres

I etterkant av dette vil DOF registrere konverteringen som en kapitalforhøyelse i 
Brønnøysundregisterne og deretter gi kontofører Nordea beskjed om å utstede det riktige antall 
aksjer til din verdipapirkonto.

Timing: konverteringsprosessen skal gjennomføres innen 20 virkedager fra når riktig instruks er 
mottatt av Nordea og DOF, dog kan konverteringer av beløp under NOK 10 millioner normalt 
utsettes til førstkommende kvartalsslutt (31. mars, 30. juni, 30. september, eller 31. desember).
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