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ORIENTERING OM VIMPELCOM LTD.

Vi viser til møtet onsdag 19. november 2014 mellom statsråd Monica Mæland og styreleder Svein
Aaser og konsernsjef Jon Fredrik Baksaas, og oversender med dette en skriftlig gjennomgang av
orienteringen som ble gitt i møtet.

Det som har kommet frem i media omkring VimpelCom Limiteds (heretter «VimpelCom») kjøp av
mobillisenser i Usbekistan bekymrer både styret og administrasjonen i Telenor ASA (heretter
«Telenor»). Det er også bakgrunnen for at Telenor, umiddelbart etter medieoppslag om at det kunne
være uregelmessigheter knyttet til TeliaSoneras lisensanskaffelse i Usbekistan, stilte spørsmål til
VimpelComs ledelse om selskapets transaksjoner med tilknytning til Usbekistan. Dette har blitt
gjort i styret, på generalforsamlinger og i investormøter. VimpelCom er børsnotert i USA og er
således underlagt amerikansk korrupsjonslovgivning. Telenor har fått forsikringer fra VimpelComs
administrasjon om at investeringen i Usbekistan har skjedd i tråd med amerikansk
korrupsjonslovgivning (FCPA —Foreign Corrupt Practices Act).

Vi viser for øvrig til den orientering som ble gitt Nærings- og handelsdepartementet 22. november
2012. Saken har også vært belyst på årlige CSR-møter med departementet og i den regelmessige
eierdialogen.

VimpelComs lisensanskaffelse er nå under etterforskning av amerikanske, sveitsiske og
nederlandske myndigheter. Slik Telenor forstår, er etterforskningen omfattende selv i internasjonal
målestokk. Vi har tillit til gjennomføringen av etterforskningen, og kan forsikre at Telenor er
opptatt av at fakta omkring VimpelComs kjøp av lisenser i Usbekistan kommer på bordet.

Telenor har nulltoleranse for korrupsjon, og forutsetter at VimpelComs ledelse samarbeider etter
beste evne med de relevante etterforskende myndigheter.

Som en betydelig minoritetsaksjonær i VimpelCom har Telenor vært bevisst selskapets rolle i å
kommunisere tydelige forventninger til VimpelCom om etterlevelse av relevant regelverk og
håndtering av samfunnsansvar på en god måte. Telenor har derfor aktivt benyttet fire kanaler til å
følge opp VimpelCom på områdene etikk og samfunnsansvar: Styret, generalforsamling,
investormøter og gjennom kompetanseoverføring.
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Helt siden 2006 har styremedlemmer oppnevnt av Telenor krevet FCPA-vurderinger av transaksjoner i
styret i VimpelCom.

Høsten 2012: Da mistankene rundt TeliaSoneras lisenskjøp i Usbekistan ble kjent i september 2012 tok
konsernsjefJon Fredrik Baksaas umiddelbart kontakt med konsernsjef i VimpelCom, Jo Lunder. Telenor
fikk da forsikringer fra administrasjonen i VimpelCorn om at transaksjonene knyttet til mobillisenser i
Usbekistan var gjennomført i tråd med amerikansk korrupsjonslovgivning (FCPA). Som en konsekvens
av våre henvendelser igangsatte VimpelCom også egne etterfølgende undersøkelser.

11. desember 2012: Telenors styre besluttet at underkomiteen «Ethics and Sustainability Committee»
skulle følge opp at Telenors verdier reflekteres i selskaper der Telenor ikke har operasjonell kontroll,
med fokus på VimpelCom. Dette arbeidet er blitt regelmessig fulgt opp av styrekomiteen i løpet av 2013
og 2014. Utdrag fra protokollen fra styremøtet i Telenor ASA den 12. februar 2013:

"Apart from the fact that both TeliaSonera and Vimpelcom invested in Uzbekistan through the local

partner Takilant, there are a number of differences. OSJCVimpelcom's process of establishing operations
in Uzbekistan was accompanied by due diligence and FCPAanalysis. OSJCVimpelcom's Board approved

the acquisition of Unitel's stake by the local partner, on the condition that the local partner was fully

identified and was subject to FCPAanalysis. There is no indication in the Board materials or protocols
that the OSJCVimpelCom Board was aware or made aware that Takilant's beneficial owner had any

connection to anyone associated with Uzbekistan's president. During the period in which the Uzbekistan

transaction was negotiated, Altimo had majority control of the OJSCVimpelCom Board. In addition,

Telenor was litigating and arbitrating with OJSCVimpelcom concerning Altimo's breaches of both the

Vimpelcom and Kyivstar SHA, thus limiting the influence of the Vimpelcom management and board. [

The Chairwoman of the committee concluded that at this stage Telenor had done what is expected of a

responsible investor. Furthermore, the committee recommended that the Telenor elected Directors of

the Vimpelcom Board consider suggesting that the Vimpelcom Board forms an ethics and sustainability

committee. "

14. desember 2012: Telenors ledelse inviterte VimpelComs ledelse til et investormøte og tok blant annet
opp etikk, samfunnsansvar, menneskerettigheter, anti-korrupsjon og Takilant.

21. desember 2012: Telenor stilte opp på VimpelComs generalforsamling i Amsterdam og stilte
spørsmål knyttet til etikk, samfunnsansvar, menneskerettigheter og anti-korrupsjon. Protokollen legges
ved dette brevet.

2013: VimpelCom igangsatte tidlig i 2013 en revisjon av prosesser knyttet til Usbekistan, med bruk av
eksterne ressurser, etter blant annet initiativ og støtte fra Telenor-oppnevnte styrerepresentanter.

4. februar 2013: Styreleder Svein Aaser og juridisk direktør Pål Wien Espen reiste til Amsterdam for
møte med administrasjonen i VimpelCom.

16. oktober 2013: Telenor hadde et nytt investormøte med VimpelCom, der tilsvarende temaer fra 2012
ble adressert på nytt.

Mars 2014: Det ble igangsatt etterforskning av VimpelComs investering i Usbekistan. Alle
styrerepresentanter ble underlagt særskilt taushetsplikt da etterforskning ble igangsatt.

21. mars 2014: VimpelComs styre nedsatte en «Special Committee». Denne komiteen overvåker og
leder an i det pågående samarbeidet med U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). I og med at
selskapet er under etterforskning har Telenor ikke innsyn i dette arbeidet utover den informasjon
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selskapet deler offentlig.

Som vitne i saken samarbeider Telenor med etterforskende myndigheter etter beste evne. Telenor har
brukt store ressurser på å finne frem relevant informasjon. Vi har løpende fått forsikringer om at
etterforskende myndigheter er fornøyd med det arbeidet Telenor har gjort. Arbeidet er ikke avsluttet.

• 28. juli 2014: Telenor stilte opp på VimpelComs generalforsamling i Amsterdam og stilte spørsmål om
menneskerettigheter og oppfordret til medlemskap i Telekommunikasjonsbransjens industridialog om
ytringsfrihet og rett til privatliv. I tillegg ble det stilt konkrete spørsmål knyttet til den pågående
etterforskningen, 20E-rapporten', inkludert forholdet til Takilant. VimpelCom har svart og både
spørsmål og svar er protokollført. Protokollen legges ved dette brevet. Vi vil fortsette å reise tilsvarende
spørsmål fremover.

Telenor vil fortsette å fremme vårt syn både gjennom det arbeidet Telenoroppnevnte styremedlemmer gjør i
styret i VimpelCom, og gjennom de mulighetene vi har som investor til å påvirke en videre utvikling av
selskapet i tråd med ansvarlig forretningsdrift og samfunnsansvar.

Avslutningsvis vil vi minne om at det er vesensforskjell mellom TeliaSonera og Telenor når det gjelder kjøp
av lisenser i Usbekistan. TeliaSonera har selv investert i Usbekistan. Det har ikke Telenor. Vi er
minoritetseier i et selskap, VimpelCom, som har foretatt investeringen. Investeringen i Usbekistan har
følgelig ikke vært behandlet av Telenors administrasjon eller styre.

Vi ser frem til at etterforskningen som er igangsatt vil bidra til å få alle fakta i denne saken på bordet.

Med vennlig hilsen

(5rtfteut

Svein Aaser Jon Fredrik Baksaas
Styrets leder Konsernsjef
Telenor ASA Telenor ASA

VimpelComAnnual Report Pursuantto Section 13or 15(d)of the SecuritiesExchangeAct of 1934for the fiscal year
ended December31,2013(Form 20-F)
htt ://www.vim elcom.comffinvestor-relations/Re orts--results/20-F/
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