VEDTEKTER
FOR
OKEA ASA
(org. nr. 915 419 062)
Vedtatt 3 oktober 2022
§ 1 – Firma
Selskapets navn er OKEA ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap
§ 2 – Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune.
§ 3 – Virksomhet
Selskapets virksomhet er petroleums-virksomhet på norsk sokkel, inkludert utbygging og utvinning
av olje og gass, og hva dermed står i forbindelse, samt ved aksjetegning eller på annen måte å delta i
slik eller annen virksomhet alene eller i samarbeid med andre foretagender og interesser.
§ 4-1 – Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er NOK 10 391 035,00 fordelt på 103 910 350 aksjer, hver pålydende NOK 0,1.
§ 4-2 - Registering av aksjer i VPS
Selskapets aksjer skal være registrert i VPS.
§ 5 – Styre
Selskapets styre skal ha fra tre til elleve styremedlemmer, etter generalforsamlingens nærmere
beslutning.
§ 6 – Signatur
Selskapets firma kan tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap.
§ 7 – Generalforsamling
På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende
personer i noterte selskaper
3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlinger i selskapet kan bare utøves for aksjer som er
ervervet og innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen.
Aksjeeiere som vil delta i en generalforsamling i selskapet, skal melde dette til selskapet innen en
frist som angis i innkallingen til generalforsamling, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager
før generalforsamlingen. Aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.
Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige
for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes
til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen
til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt slike dokumenter.
Selskapets styre kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sine stemmer skriftlig, inkludert
gjennom bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik
avstemning må en betryggende metode brukes for å autentisere avsenderen.
§ 8 - Elektronisk kommunikasjon
Selskapets aksjonærer har uttrykkelig godtatt at selskapet kan benytte seg av e-post og annen
elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter,
underretninger og liknende.
§ 9 - Valgkomité
Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om:
- valg og godtgjørelse til styrets medlemmer
- valg og godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer
Valgkomiteen består av opptil tre medlemmer som skal være aksjonærer eller representanter for
aksjonærer, hvor flertallet skal være uavhengige av styret og ledelsen.
Medlemmene av valgkomiteen og valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen. Medlemmene
av valgkomiteen velges for to år. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer fastsettes av
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteen.
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Office translation:

ARTICLES OF
ASSOCIATION FOR
OKEA ASA
(org. no. 915 419 062)
As amended 3 October 2022
§ 1 – Company name
The Company's name is OKEA ASA. The Company is a public limited liability Company.
§ 2 – Registered offices
The Company's registered office is in the municipality of Trondheim.
§ 3 – Company's business
The objective of the Company is petroleum-related activities on the Norwegian continental shelf,
including the development and production of oil and gas, and all other business activities as are
associated with the above objectives, and share subscription or participation by other means in such
operations alone or in cooperation with others.
§ 4-1 – Share capital
The Company's share capital is NOK 10,391,035.00, divided on 103,910,350 shares, each with a par
value of NOK 0.1.
§ 4-2 – Registration of the share with VPS
The Company's shares shall be registered with the VPS.
§ 5 – The Board of Directors
The Company's Board of Directors shall consist of three to eleven Directors, pursuant to resolution
by the General Meeting.
§ 6 – Signatory rights
The Chairman of the Board of Directors of the Company solely, or two Directors jointly, have the
right to sign on behalf of the Company.
§ 7 – General meeting
The General Meeting shall consider and decide the following matters:
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1.

Adoption of the annual accounts and the annual report, including the question of declaration
of dividends.
2. Approval of guidelines for the determination of salaries and other remuneration for leading
persons in listed companies
3. Any other matters which under the law or these Articles of Association pertain to the general
meeting.
The right to participate and vote at General Meetings of the Company can only be exercised for shares
which have been acquired and registered in the shareholders register in the shareholders on the fifth
business day prior to the general meeting.
Shareholders who intend to attend a General Meeting of the Company shall give the Company
written notice of their intention within a time limit given in the notice of the general meeting, which
cannot expire earlier than five days before the general meeting. Shareholders, who have failed to give
such notice within the time limit, can be denied admission.
When documents pertaining to matters which shall be handled at a General Meeting have been made
available for the shareholders on the Company's website, the statutory requirement that the
documents shall be distributed to the shareholders, does not apply. This is also applicable to
documents which according to statutory law shall be included in or attached to the notice of the
General Meeting. A shareholder may nonetheless demand to be sent such documents.
The Board of Directors may decide that shareholders shall be able to cast their votes in writing,
including through the use of electronic communications, for a period prior to the General Meeting.
For such voting, a reassuring method must be used to authenticate the sender.
§ 8 – Electronic communication
The Company's shareholders have expressly accepted that the Company may use e-mail or other
electronic communication when providing notices, information, documents, etc.
§ 9 – Nomination Committee
The duties of the Nomination Committee are to submit a recommendation to the Annual General
Meeting on:
-

election and remuneration of Board members
election and remuneration of members of the Nomination Committee

The Nomination Committee consists of up to three members who shall be shareholders or
representatives of shareholders, where the majority shall be independent of the Board of Directors
and the executive management.
The members of the Nomination Committee and the Chair of the Nomination Committee are elected
by the General Meeting. The members of the Nomination Committee are elected for two years.
Remuneration to the members of the Nomination Committee is determined by the General Meeting.

4

The General Meeting may approve instructions for the Nomination Committee.
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