
Til eiere av Frontline Ltd warrants Oslo, 2000-08-30

FRONTLINE WARRANTS

Vi viser til warrants utstedt i mai 1998, til hvilke De er registrert som eier. Hver
warrant har utøvelseskurs USD 1.591. P.g.a. en 10:1 spleis av Frontline aksjene i
oktober 1998, må man i dag utøve 10 warrants for å kjøpe en Frontline aksje, hvilket
gir en utøvelseskurs pr aksje på USD 15.91 (10 x 1.591). Warrants kan utøves når
som helst t.o.m. 11.mai 2001.

For å utøve warrants, må eiere av warrants:

1. Fylle ut skjema på baksiden av dette brev og returnere denne til kontofører
Kreditkassen, sammen med en kopi av bankens betalings bekreftelse (se punkt 3
nedenfor).

2. Instruér sin VPS kontofører om å overføre warrants til den angitte VPS kontoen,
06001-0444440. Vennligst notér at for kontroll formål må det angis i skjemaet
omtalt i punkt 1 fra hvilken VPS konto warrants er overført fra.

3. Overføre det nødvendige beløp i USD til den angitte Frontline Ltd bankkontoen
6009-04-42735 hos Kreditkassen.

Følgende kostnader vil måtte dekkes av warrant eier: kostnaden for overføring av
warrants til angitte VPS konto, kostnaden med eventuell veksling fra annen valuta til
USD, og kostnaden med å overføre penger til den indikerte bankkontoen.

Warrant eiere som utøver sine retter må påregne 2-3 uker før aksjene kreditteres deres
VPS konto.

Warrants er listet på den norske OTC listen (“gråmarkedet”). Denne finnes i norske
næringslivsaviser eller på internet ved www.nfmf.no (når man er på den angitte side
trykk på “The Norwegian Over The Counter Market”, og scroll ned siden). Ticker
koden er FROW.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Tom E. Jebsen eller Bengt Neteland hos Frontline
Management AS på +47 23 11 40 00, eller Anette Syverud hos Kreditkassen +47 22
48 47 12.

Med vennlig hilsen
Pr. Frontline Management AS

Tom E. Jebsen
Finansdirektør



BESTILLINGS SKJEMA:

FRONTLINE WARRANTS ISIN BMG36 82E1194 -
KONVERTERE TIL FRONTLINE AKSJER ISIN BMG36
82E1277

Retur til: Kreditkassen
Verdipapirservice
Postboks 1166 Sentrum
0107 Oslo

Fax: 47 22 48 63 49

Dersom De ønsker å utøve warrants må De fylle inn dette skjema. Overføre warrants og kjøpsbeløpet i
USD som bekrevet.
Alle utgifter er for bestiller.

Antall warrants : overført fra min VPS konto:

Warrants er overført til Kreditkassen, VPS konto 06001 0444440

10 warrants gir rett til å kjøpe 1 aksje til USD 15,91 (del antall warrants med 10). Det er bare mulig å kjøpe hele aksjer.
For eksempel, hvis du har 287 warrants, kan du kjøpe 28 aksjer, og du kan derfor kun utøve 280 warrants til 280 x
1,591 = 445,48 USD

Antall aksjer krediteres VPS konto:

USD:
(Antall
aksjer X
USD 15,91)

er kreditert til USD konto 6009.04.42735

Vennligst legg ved kopi av pengeoverføringen.

Navn:

Adresse:

Telefon:

e mail:

Signature:


