[Office translation]
Til generalforsamlingen i

To the general meeting of

Observe Medical ASA

Observe Medical ASA

STYRETS INNSTILLING TIL VALG AV REVISOR

BOARD OF DIRECTORS RECOMMENDATION FOR
APPOINTMENT OF AUDITOR

KPMG har vært revisor for selskaper i konsernet i syv år.
Revisjonsutvalget anser det hensiktsmessig og i tråd med
standarder for god eierstyring og selskapsledelse å regelmessig
vurdere skifte av ekstern revisor. Det er derfor gjennomført en
anbudsprosess
med
relevante
leverandører
av
revisjonstjenester. Basert på en vurdering av utfallet av
prosessen har revisjonsutvalget gitt en anbefaling til styret om å
velge EY som ny revisor fra og med regnskapsåret 2022.

KPMG has been auditor for companies in the group for seven
years. The Audit Committee considers it appropriate and
consistent with standards for good corporate governance to
regularly consider a change of external auditor. A tendering
process has therefore been carried out with relevant professional
suppliers of audit services. Based on an evaluation of the
outcome of the process the Audit Committee has submitted a
recommendation to the Board of Directors to elect EY as the new
auditor as of the accounting year 2022.

Styret besluttet i et styremøte datert 31. mai 2022 å følge
Revisjonsutvalgets innstilling om å velge EY som revisor for
Observe Medical ASA.

The Board of Directors decided in a board meeting dated 31 May
2022 to follow the Audit Committee's recommendation to elect
EY as auditor for Observe Medical ASA.

På bakgrunn av dette foreslår styret at generalforsamlingen
fatter følgende vedtak:

On this basis, the Board proposes that the general meeting
makes the following resolutions:

"EY velges som revisor for Observe Medical ASA med virkning fra
regnskapsåret 2022."

“EY is elected as auditor for Observe Medical ASA effective from
the fiscal year 2022.”

***

***

Oslo, 31 May 2022
På vegne av styret i / On behalf of the board of directors of
Observe Medical ASA

