VEDTEKTER FOR OCEAN YIELD ASA
(Sist endret 12. april 2016)

§1

Firma og selskapsform

Selskapets navn er Ocean Yield ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
§2

Forretningssted

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.
§3

Formål

Selskapets formål er knyttet til kjøp-, salg-, og utleievirksomhet av marine installasjoner, herunder
skip, rigger og andre flytende offshore installasjoner samt virksomhet i forbindelse med dette,
inkludert drift av overnevnte.
§4

Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 1 346 285 750 fordelt på 134 628 575 aksjer, hver pålydende NOK 10.
Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.
§5

Styre

Selskapets styre skal ha tre til syv medlemmer.
§6

Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité som består av minst to medlemmer som velges av generalforsamlingen.
Medlemmene velges for en periode på to år. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til
valgkomiteen. Valgkomiteen foreslår kandidater til styre og valgkomiteen og honorarer for
medlemmene av disse organer. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.
§7

Signatur

Selskapets signatur innehas av styreleder alene eller ett styremedlem sammen med daglig leder i
fellesskap.
§8

Generalforsamling

Selskapets generalforsamling skal innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med kjent
adresse.
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 dokumenter som gjelder saker som
skal behandles på generalforsamlingen.
Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn fem dager før
generalforsamlingen.
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.
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:
(a)

Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte;

(b)

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter
allmennaksjeloven § 6-16a; og

(c)

Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan avholdes i Oslo.

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR OCEAN YIELD ASA
(As amended on 12 April 2016)

§1

Company and legal form

The name of the Company is Ocean Yield ASA. The Company is a public limited company.
§2

Place of business

The Company’s registered office is in the municipality of Bærum.
§3

Objective

The Company’s objective is to engage in the sale, purchase and leasing of marine installations,
including but not limited to vessels, rigs and other floating offshore installations and other naturally
related business, including operations of the above.
§4

Share capital

The Company’s share capital is NOK 1,346,285,750 divided into 134,628,575 shares, each with a face
value of NOK 10. The Company’s shares shall be registered with the Norwegian central securities
depository.
§5

Board of Directors

The Company’s Board of Directors shall consist of minimum three and maximum seven persons.
§6

Nomination Committee

The Company shall have a nomination committee consisting of minimum two members elected by the
general meeting. The members of the nomination committee are elected for a period of two years.
The general meeting stipulates the compensation to the members of the nomination committee. The
nomination committee shall propose candidates to the board of directors and the nomination
committee and the compensation to members of these bodies. The general meeting can resolve an
instruction for the work of the nomination committee.
§7

Signatory

The Company is committed by the signature of the Chairman alone or by the joint signatures of the
Chief Executive Officer and one Board member.
§8

General Meeting

The Company shall summon a general meeting in writing to all shareholders with a known address.

When documents pertaining to matters for consideration by the general meeting are accessible to the
shareholders on the Company’s internet site, the legal requirement that the documents shall be sent
to the shareholders along with the notice of the meeting no longer applies. Any shareholders may insist
on receiving documents for consideration by the general meeting in hard copy.
The Company shall in the notice to the general meeting stipulate a deadline for enrollment to the
general meeting, which cannot expire earlier than five days prior to the meeting.
The Board of Directors may decide that the shareholders shall vote in writing, including by the use of
electronic communication, prior to the general meeting. If such voting method is used, a proper
verification of the identity of each shareholder shall be used.
The general meeting shall consider and vote on the following matters:
(a)

Approval of the annual accounts and the Board of Director’s Report, including any
dividends;

(b)

The Board of Director’s declaration on remuneration to the management according to
the Public Limited Liability Companies Act (Nw: allmennaksjeloven) § 6-16a; and

(c)

Other matters that by law or according to the Company’s articles of association shall
be decided by the general meeting.

The general meeting may be held in Oslo.

