
ARTICLES OF ASSOCIATION / VEDTEKTER

VÅR ENERGI ASA

Org. no. 919 160 675

(amended/endret 15.02.2022)

Article 1 - Company name § 1 - Selskapsnavn

The company’s name is Vår Energi ASA. The 
company is a public limited liability company.

Selskapets navn er Vår Energi ASA. Selskapet er et 
allmennaksjeselskap.

Article 2 - Registered office § 2 - Forretningskommune

The registered office of the company is in the 
municipality of Sandnes.

Selskapets forretningskontor er i Sandnes 
kommune. 

Article 3 - Business § 3 – Selskapsformål

The business of the company is exploration for and 
production and sale of oil and gas and other business 
in connection therewith. The business of the 
Company may be operated through participation in 
other companies.

Selskapets virksomhet er leting etter og utvinning 
av olje og gass, samt annen virksomhet som står i 
forbindelse med dette. Selskapets virksomhet kan 
forestås gjennom deltakelse i andre virksomheter.

Article 4 - Share capital § 4 – Aksjekapital

The total share capital of the company is NOK 
399,425,000 divided into 2,496,406,246 ordinary 
shares and 4 Class B shares. Each share has a nominal 
value of NOK 0.16. The ordinary shares represent 
NOK 399,424,999.36 of the total share capital, while 
the Class B shares represent NOK 0.64 of the total 
share capital. 

Save as set out in article 6 with respect to board 
appointments, all shares rank pari passu and have 
equal rights in all respect, including with respect to 
voting rights and dividends and other distributions.

The holder of Class B shares can in the period 
between 21 and 31 December each year starting in 
2024, request the exchange of, and exchange, any or 
all of its Class B shares into ordinary shares, cf. 

Selskapets aksjekapital er NOK 399 425 000 fordelt 
på 2 496 406 246 ordinære aksjer og 4 B-aksjer. Hver 
aksje har pålydende verdi NOK 0,16. De ordinære 
aksjene utgjør NOK 399 424 999,36 av den samlede 
aksjekapitalen, og B-aksjene utgjør NOK 0,64 av den 
samlede aksjekapitalen.

Med unntak av det som er angitt i § 6 med hensyn 
til styrevalg, er alle aksjer rangert pari passu og har 
like rettigheter i alle henseender, inkludert med 
hensyn til stemmerett og utbytte og andre 
utdelinger.

Innehaveren av B-aksjer kan i perioden mellom 21. 
og 31. desember hvert år, fra og med 2024, be om 
omdanning av, og omdanne, noen eller alle sine B-
aksjer til ordinære aksjer, jf. allmennaksjeloven § 4-
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section 4-1 (2) of the Norwegian Public Limited 
Liability Companies Act, by notifying the company. 
Such exchange to occur upon and with effect from 
the company's receipt of the exchange request in 
writing. The exchange ratio shall be 1:1.

1 (2), ved å melde fra til selskapet. Slik omdanning 
vil skje og være effektiv fra og med det tidspunkt 
selskapet mottar slik skriftlig 
omdanningsanmodning. Bytteforholdet skal være 
1:1.

Article 5 – VPS § 5 - VPS

The shares of the company shall be registered in the 
central securities depository Euronext VPS. 

Article 6 - Board of Directors

The company's board shall have 8 members elected 
by the shareholders at a general meeting, in addition 
to any employee representatives.

a) 4 members to the board (and any alternates for 
such, if any) will be elected by the general 
meeting with a simple majority among the votes 
cast for Class B shares, such number to be 
reduced to (i) 3 members if the holder of the 
Class B shares together with its Affiliates hold 
less than 52% of all issued shares of the 
company, (ii) 2 members if the holder of the 
Class B shares together with its Affiliates hold 
less than 39% of all issued shares of the 
company, (iii) 1 member if the holder of the Class 
B shares together with its Affiliates hold less than 
26% of all issued shares of the company, and (iv) 
zero members if the holder of the Class B shares 
together with its Affiliates hold less than 13% of 
all issued shares of the company, in which case 
the Class B shareholder will be entitled to vote 
on all directors pursuant to 6 (b) below.

b) All other members to the board not elected by 
the Class B shares (and any alternates for such, if 
any), will be elected by the general meeting with 
a simple majority among the votes cast by 
holders of ordinary shares who do not hold Class 
B shares or any such holders' Affiliate, for as long 
as the holder of Class B shares are entitled to 
elect at least one board member pursuant to 6(a) 
above.

No less than 2 members elected pursuant to (b) 
above shall be independent of the company’s main 
shareholder(s), as recommended by the Norwegian 
Code of Practice for Corporate Governance of 
October 2021.

Selskapets aksjer skal være registrert i Euronext 
VPS.

§ 6 – Styre

Selskapets styre skal ha 8 medlemmer valgt av 
aksjonærene på generalforsamling, i tillegg til 
eventuelle ansatterepresentanter.

a) 4 medlemmer til styret (samt eventuelle 
varamedlemmer til slike) velges av 
generalforsamlingen med alminnelig flertall 
blant de avgitte stemmene for B-aksjer, men slik 
at dette antallet reduseres til (i) 3 medlemmer 
dersom innehaver av B-aksjene sammen med 
dets tilknyttede selskaper eier mindre enn 52 % 
av alle utstedte aksjer i selskapet, (ii) 2 
medlemmer dersom innehaver av B-aksjene 
sammen med dets tilknyttede selskaper eier 
mindre enn 39 % av alle utstedte aksjer i 
selskapet, (iii) 1 medlem dersom innehaver av B-
aksjene sammen med dets tilknyttede selskaper 
eier mindre enn 26 % av alle utstedte aksjer i 
selskapet, og (iv) null medlemmer dersom 
innehaver av klasse B-aksjene sammen med 
dets tilknyttede selskaper eier mindre enn 13 % 
av alle utstedte aksjer i selskapet, i hvilket fall B-
aksjonæren vil ha rett til å stemme på alle 
styremedlemmer i henhold til 6 (b) nedenfor.

b) Alle andre medlemmer av styret som ikke er 
valgt av B-aksjene (og eventuelle 
varamedlemmer til slike), velges av 
generalforsamlingen med alminnelig flertall 
blant stemmene avgitt av innehavere av 
ordinære aksjer som ikke eier B-aksjer eller slike 
innehaveres tilknyttede selskaper, så lenge 
innehaveren av B-aksjer har rett til å velge minst 
ett styremedlem i henhold til 6(a) ovenfor.

Ikke færre enn 2 medlemmer valgt i henhold til (b) 
ovenfor skal være uavhengige av selskapets 
hovedaksjonær(er), som anbefalt av Norsk 
anbefaling for eierstyring og selskapsledelse av 
oktober 2021. 
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The chair, which shall be appointed by the board 
among the independent directors elected pursuant 
to (b) above, shall have a casting vote.

For the purposes of these articles of association, an 
Affiliate shall mean, with respect to any shareholder, 
any other entity that directly, or indirectly through 
one or more intermediaries, controls or is controlled 
by or is under common control with such 
shareholder. For the purposes of this definition, 
decisive influence as set out in Section 1-3 of the 
Norwegian Public Limited Companies Act shall 
constitute control.

Article 7 - Signatory rights

The authority to sign on behalf of the company is 
held by the chair of the board and the chief executive 
officer separately or by two board members or one 
board member and the chief executive officer 
jointly. The board may grant power of procuration.

Styrets leder, som skal utnevnes av styret blant de 
uavhengige styremedlemmene valgt i henhold til (b) 
ovenfor. Ved stemmelikhet har styreleder 
dobbeltstemme.

Med "tilknyttet selskap" menes i disse vedtektene, 
med hensyn til enhver aksjonær, enhver annen 
enhet som direkte, eller indirekte gjennom en eller 
flere mellommenn, kontrollerer eller er kontrollert 
av eller er under felles kontroll med en slik 
aksjonær. I denne definisjon skal bestemmende 
innflytelse som nevnt i allmennaksjeloven § 1-3 
utgjøre kontroll.

§ 7 – Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig 
leder hver for seg eller av to styremedlemmer eller 
ett styremedlem og daglig leder i fellesskap. Styret 
kan tildele prokura. 

Article 8 - Transferability § 8 – Omsettelighet

The company's ordinary shares are freely 
transferable. The company's Class B shares are not 
transferable.

Selskapets ordinære aksjer er fritt omsettelige. 
Selskapets B-aksjer er uomsettelige.

Article 9 - General Meetings § 9 – Generalforsamling

9.1 - Majority requirements
A resolution of the general meeting requires the 
support of at least two-thirds of the votes cast and 
of the share capital represented at the general 
meeting, of which at least 1% of the votes cast in 
support must be constituted by votes cast and share 
capital held by one or more shareholders other than 
the holder of Class B shares or its Affiliates.

The above shall not apply (a) where a further 
qualified majority requirements follows from 
statutory law,  cf. sections 5-19 and 5-20 of the 
Norwegian Public Limited Liability Companies Act  
and (b) for board appointments as set out in article 
6 above.

9.1 - Flertallskrav
Et vedtak i generalforsamlingen krever støtte fra 
minst (i) to tredjedeler av de avgitte stemmer og av 
aksjekapitalen representert på 
generalforsamlingen, hvorav minst 1 % av de avgitte 
stemmene for må utgjøres av avgitte stemmer og 
aksjekapital som eies av en eller flere andre 
aksjonærer enn innehaveren av B-aksjer eller dets 
tilknyttede selskaper.

Ovennevnte gjelder ikke (a) hvor lovfestet 
ytterligere krav til kvalifisert flertall, jf. 
allmennaksjeloven §§ 5-19 og 5-20, og (b) for 
styrevalg som angitt i artikkel 6 ovenfor.
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9.2 - Annual general meetings 
At the annual general meeting, the following matters 
shall be considered: (i) adoption of the annual 
accounts and the annual report, including 
distribution of dividends, (ii) determination of 
remuneration to the board and election committee 
and approval of remuneration to the auditor, (iii) 
election of board members and auditor, and (iv) any 
other matter which pursuant to law or the articles of 
association pertain to the general meeting.

9.3 - Documents for the general meeting
When documents which pertain to matters to be 
considered at general meetings of the company 
(whether ordinary or extraordinary) have been 
made available to the shareholders at the company's 
website, the board may decide that the documents 
shall not be sent to the shareholders. This also 
applies to documents which pursuant to law shall be 
included in or appended to notices for general 
meetings. A shareholder may demand to be sent 
documents which pertain to matters to be 
considered at the general meeting. The company 
may not require any form of compensation for 
sending the documents to the shareholders.

9.4 - Advance and electronic voting
The board may allow for shareholders to cast written 
votes in advance on matters that are to be 
considered at general meetings of the company. 
Such votes may also be cast by use of electronic 
communication. The possibility to vote in advance is 
conditional upon a satisfactory method for 
authenticating each user being available. The board 
decides whether such a method is available in 
advance of each general meeting. The board may 
determine further guidelines for voting in advance. 
The notice for the general meeting shall state 
whether it is permitted to vote in advance and the 
guidelines, if any, that apply to such voting.

9.5 – Location, notice of attendance and record date

The company may in the notice of a general meeting 
give a deadline for the announcement of 
attendance, which cannot expire earlier than five 
calendar days prior to the general meeting.

9.2 – Ordinær generalforsamling
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende 
saker behandles: (i) vedtak av årsregnskap og 
årsberetning, herunder utdeling av utbytte, (ii) 
fastsettelse av godtgjørelse til styret valgkomite og 
godkjenning av godtgjørelse til revisor, (iii) valg av 
styremedlemmer og revisor, og (iv) enhver annen 
sak som i henhold til lov eller vedtekter gjelder 
generalforsamlingen.

9.3 - Dokumenter til generalforsamlingen
Når dokumenter som gjelder saker som skal 
behandles på generalforsamlinger i selskapet 
(enten ordinære eller ekstraordinære) er gjort 
tilgjengelig for aksjonærene på selskapets 
hjemmeside, kan styret bestemme at dokumentene 
ikke skal sendes aksjonærene. Dette gjelder også 
dokumenter som i medhold av lov skal inntas i eller 
vedlegges innkalling til generalforsamling. En 
aksjeeier kan kreve å få tilsendt dokumenter som 
gjelder saker som skal behandles på 
generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen 
form for kompensasjon for å sende dokumentene til 
aksjonærene.

9.4 – Forhånds- og elektronisk stemmegivning
Styret kan gi aksjonærer adgang til å avgi skriftlig 
forhåndsstemme i saker som skal behandles på 
generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan 
også avgis ved bruk av elektronisk kommunikasjon. 
Muligheten til å forhåndsstemme er betinget av at 
en tilfredsstillende metode for autentisering av hver 
bruker er tilgjengelig. Styret avgjør om en slik 
metode foreligger i forkant av hver 
generalforsamling. Styret kan fastsette nærmere 
retningslinjer for forhåndsstemmegivning. I 
innkallingen til generalforsamlingen skal det fremgå 
om det er tillatt å forhåndsstemme og hvilke 
retningslinjer som eventuelt gjelder for slik 
stemmegivning.

9.5 - Sted, melding om oppmøte og 
registreringsdato

Selskapet kan i innkallingen til generalforsamling 
sette en frist for påmelding som ikke kan utløpe 
tidligere enn fem kalenderdager før 
generalforsamlingen.



Side 5

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 
Euronext VPS on the fifth business day prior to the 
general meeting.

Physical general meetings of the company may be 
held in places other than in the municipality of 
Sandnes if the board considers it appropriate.

Article 10 - Election Committee

The Company shall have an election committee 
consisting of minimum two members, including a 
chair, elected by the general meeting. The purpose 
and mandate of the election committee is to present 
proposals to the general meeting regarding (i) 
candidates to be elected as members of the board 
other than the members of the board to be elected 
by the Class B shares, (ii) candidates to be elected as 
members of the election committee, and (iii) 
remuneration of the members of the board and the 
election committee. The general meeting may in its 
discretion resolve whether to approve, reject or 
amend (in whole or in part) any proposal made by 
the election committee.

The members of the election committee are elected 
for a period of two years. The members may be 
removed or replaced at any time by a resolution of 
the general meeting. The general meeting stipulates 
the compensation to the members of the election 
committee.

The general meeting can resolve an instruction for 
the work of the election committee.

Retten til å delta og stemme på selskapets 
generalforsamlinger kan kun utøves for aksjer som 
er ervervet og registrert i Euronext VPS den femte 
virkedagen før generalforsamlingen.

Fysiske generalforsamlinger i selskapet kan 
avholdes andre steder enn i Sandnes kommune 
dersom styret finner det hensiktsmessig.

§ 10 – Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av 
minimum to medlemmer, inkludert en leder, valgt 
av generalforsamlingen. Formålet med og mandatet 
til valgkomiteen er å fremme forslag til 
generalforsamlingen om (i) kandidater som skal 
velges som styremedlemmer andre enn 
styremedlemmene som skal velges av B-aksjene, (ii) 
kandidater som skal velges som medlemmer av 
valgkomiteen, og (iii) godtgjørelse til styrets og 
valgkomiteens medlemmer. Generalforsamlingen 
kan etter eget skjønn vedta om ethvert forslag 
fremsatt av valgkomiteen skal godkjenne, forkaste 
eller endre (helt eller delvis). 

Medlemmene av valgkomiteen velges for en 
periode på to år. Medlemmene kan når som helst 
fjernes eller erstattes ved vedtak i 
generalforsamlingen. Generalforsamlingen 
fastsetter godtgjørelsen til valgkomiteens 
medlemmer.

Generalforsamlingen kan vedta en instruks for 
valgkomiteens arbeid.


