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§1

§1

Selskapets navn er DNO ASA. Selskapet er et
allmennaksjeselskap.
§2
Selskapets forretningskontor er i Oslo.

The name of the company is DNO ASA. The company is a
public limited liability company.
§2
The registered office of the company is in Oslo.

§3

§3

Selskapets formål er å drive petroleums-, skipsfarts-,
offshore-, transport-, handels-, og industri- og
finansieringsvirksomhet og alt som står i forbindelse med
dette, samt å delta som aksjonær eller på annen måte i
andre foretagender.

The objective of the company is to carry out operations
within petroleum, shipping, offshore, transport, trade,
industry and finance, as well as any other activities related
thereto, and to participate as a shareholder or in other ways
in other businesses.

§4

§4

Selskapets aksjer registreres i Verdipapirsentralen.
Aksjekapitalen er NOK 270 953 540,25 fordelt på 1 083 814
161 aksjer à NOK 0,25.

The
company’s
shares
are
registered
with
Verdipapirsentralen (the Norwegian Central Securities
Depository). The share capital is NOK 270,953,540.25
divided into 1,083,814,161 shares, each with a nominal
value of NOK 0.25.

§5

§5

Styret i selskapet skal bestå av 3 til 7 medlemmer.

The company’s Board of Directors shall consist of 3 to 7
members.

Generalforsamlingen velger styrets formann og
viseformann.

The general meeting elects the Chairman of the Board of
Directors and the Deputy Chairman.

Selskapets firma tegnes av styrets formann eller av to
styremedlemmer i fellesskap.

The signatory rights of the company lie with the Chairman
of the Board of Directors solely or by two board members
jointly.

§6

§6

Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til
alle aksjonærer med kjent adresse. Innkalling skal være
sendt senest 21 dager før møtet skal holdes.

The general meeting is convened by written notice to all
shareholders with a known address. The notice shall be
sent no later than 21 days before the date of the meeting.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan
bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret
den femte virkedagen før generalforsamlingen
(registreringsdatoen).

The right to attend and vote at the meeting may only be
exercised if the acquisition has been recorded in the
register of shareholders on the fifth business day prior to
the general meeting (the registration date).

Aksjonærer eller fullmektiger for disse som ønsker å møte
på generalforsamlingen må melde dette til selskapet innen
fem dager før generalforsamlingen.

Shareholders or their representatives wishing to attend a
general meeting must inform the company of this no later
than five days prior to the general meeting.

Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sin
stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk
kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For
slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende
metode for å autentisere avsenderen.

The Board of Directors may determine that the
shareholders shall be able to cast their votes in writing,
including by electronic means, during a period preceding
the general meeting. Where such a form of voting is used,
a satisfactory method shall be employed to authenticate the
identity of the sender.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på
generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjonærene
på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at
dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder
også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges
innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan
likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker
som skal behandles på generalforsamlingen.

When documents relating to matters to be discussed at the
general meeting have been made available to the
shareholders on the company’s website, the legal
requirement to send the documents to the shareholders
shall not apply. This also applies to documents that
pursuant to law are required to be included in, or attached
to, the notice to the general meeting. A shareholder may
nonetheless require to be forwarded documents relating to
matters to be discussed at the general meeting.

§7

§7

Følgende saker skal behandles og avgjøres i den ordinære
generalforsamlingen:

The following matters shall be considered and decided by
the annual general meeting:

-

Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning,
herunder utdeling av utbytte.

-

Approval of the annual accounts and the annual
report, including distribution of dividends.

-

Valg av medlemmer til styret og fastsettelse av
godtgjørelse til medlemmer av styret.

-

Election of members of the Board of Directors and
determination of their remuneration.

-

Godkjennelse av revisors honorar.

-

Approval of the auditor’s fee.

-

Andre saker som etter lov eller vedtektene hører
under generalforsamlingen.

-

Other issues which, pursuant to law or the Articles
of Association, are to be decided by the general
meeting.

§8

§8

Selskapet skal ha en valgkomité.

The company shall have a nomination committee.

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer valgt av
generalforsamlingen for en periode på inntil to år.
Valgkomiteen skal være sammensatt slik at brede
aksjeeierinteresser er representert.

The nomination committee shall consist of three members
appointed by the general meeting for a period of up to two
years. The nomination committee shall have a composition
such that broad shareholder interests are represented.

Valgkomiteen vil avgi sin innstilling til generalforsamlingen
om valg av og godtgjørelse til medlemmer av styret.
Generalforsamlingen
fastsetter
godtgjørelsen
til
valgkomiteens medlemmer. Generalforsamlingen kan
vedta instruks for valgkomiteen.

The nomination committee will make its recommendation to
the general meeting regarding the election of and
remuneration to the members of the Board of Directors. The
general meeting stipulates the remuneration to the
members of the nomination committee. The general
meeting may adopt instructions for the nomination
committee.

Office translation from Norwegian to English

