Til aksjonærene i Hæhre & Isachsen Gruppen AS,
her følger en kort oppdatering på aktuell informasjon vedrørende Deres investering i selskapet.

Forslag om utbetaling av tilleggsutbytte i starten av 2021
Det ble i et ordinært styremøte, avholdt 16. desember 2020, besluttet å fremme følgende vedtak om
tilleggsutbytte;
«Med grunnlag i selskapets sist godkjente årsregnskap fremmes det forslag om utdeling av et tilleggsutbytte på
NOK 3,00 per aksje, totalt stort NOK 72 197 940. Tilleggsutbyttet utdeles til samtlige 24 065 980 utestående
aksjer, og til de som er registrert som aksjeeiere i Selskapet i Verdipapirregisteret ved utgangen
av 27. januar 2021.
Det foreslås at tilleggsutbyttet belastes selskapets Annen egenkapital.
Tilleggsutbyttet skal utbetales så raskt som praktisk mulig.
Styret vurderer utdelingsforslaget som hensiktsmessig. Etter styrets vurdering vil selskapet etter utdelingen fortsatt
ha en forsvarlig egenkapital og likviditet».
Utdelingen av tilleggsutbyttet er betinget av godkjenning i en ekstraordinær generalforsamling som er planlagt
avholdt 28. januar 2021. Alle aksjonærer i Hæhre & Isachsen Gruppen AS vil få ytterligere informasjon og en formell
innkalling til den planlagte ekstraordinære generalforsamlingen via sin VPS-konto i siste halvdel av januar. På grunn
av smittevernhensyn vil generalforsamlingen bli avholdt via en digital plattform.

Implementering av rabattert aksjeprogram for ansatte 2021
I det samme styremøtet vedtok styret å gi administrasjonen fullmakt til å implementere et rabattert aksjeprogram
for alle ansatte med virkning i 2021. Alle aksjene i programmet skal være underlagt en bindingstid. Selskapet stiller
inntil 1 000 000 egne aksjer til rådighet, og det skal således ikke gjennomføres noen kapitalforhøyelser knyttet til
gjennomføringen av programmet.
Bakgrunnen for aksjeprogrammet er et ønske om å knytte medarbeiderne i konsernet enda tettere til
virksomheten, og gjennom et bredt eierskap skape et felles mål for ansatte og arbeidsgiver.
Administrasjonen har som målsetting å implementere programmet i starten av 2021.

Dersom eventuelle spørsmål til det overnevnte, vennligst ta kontakt med;
Konsernsjef Albert Kr. Hæhre, mobil 905 23 350, e-post albert.kristian.haehre@akh.no eller
Visekonsernsjef Christian Nørgaard Madsen, mobil 901 16 697, e-post christian.n.madsen@hi-gruppen.no eller
Økonomidirektør Hege Løe, mobil 932 42 003, e-post hege.loe@hi-gruppen.no eller
Konsernregnskapssjef Stian Ytterdal, mobil 481 61 756, e-post stian.ytterdal@hi-gruppen.no
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