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Vedtekter for 

Hunter Group ASA 

(Org. nr. 985 955 107) 

 

Sist endret 25. april 2019 

 

§ 1  Selskapets navn er Hunter Group ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.  

 

§ 2  Selskapets forretningskommune skal være i Oslo.  

 

§ 3  Selskapets virksomhet er å tilby produkter og tjenester til energi-, offshore og 

oljeserviceindustrien, samt investeringer i og erverv av selskaper, verdipapirer, andre eiendeler 

og deltakelse i annen virksomhet av enhver art.  

 

§ 4  Selskapets aksjekapital er NOK 719 202 516,29, fordelt på 575.362.013 aksjer, hver pålydende NOK 

1,25 (avrundet).  

 

§ 5  Selskapets styre skal bestå av tre til åtte medlemmer valgt av generalforsamlingen. Dersom det er 

stemmelikhet ved avstemninger i styret skal formannen ikke ha dobbeltstemme.  

 

Selskapet tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.  

 

§ 6  Selskapet skal ha en valgkomité bestående av to til tre medlemmer etter generalforsamlingens 

nærmere beslutning. Medlemmene skal velges for en periode på to år.  

 

Valgkomiteen velger selv sin leder. Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg 

av styremedlemmer til selskapets styre. Valgkomiteen foreslår også honorar for medlemmer av 

selskapets styre.  

 

§ 7  Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:  

 

1. Valg av møteleder og konstituering av generalforsamling.  

2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller 

dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte.  

3. Valg av styre og styreformann ved utløpt funksjonstid.  

4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.  

 

§ 8  Dersom dokumenter som gjelder saker som må behandles på generalforsamlingen er gjort 

tilgjengelige på selskapets hjemmeside trenger selskapet ikke å sende ut disse dokumentene til 

alle sine aksjonærer.  

 

Likevel skal disse dokumentene bli tilsendt en aksjonær uten kostnader dersom aksjonæren krever 

det.  

 

§ 9  Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen skal meddele dette til selskapet innen en frist, 

som angis i innkallingen, og som ikke kan utløpe tidligere enn to dager før generalforsamlingen. 

Har aksjeeieren ikke meldt seg i rett tid, kan han nektes adgang. 

 

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i 

aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen). 

 

Aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig i en periode før generalforsamlinger, herunder 

ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i den utstrekning selskapets styre finner det ønskelig og 

finner betryggende metoder for autentisering av avsenderen av slik stemme og i samsvar med 

allmennaksjeloven. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming.   


