VEDTEKTER FOR GNP ENERGY AS
(sist endret 21. august 2020)

§ 1.
Selskapets foretaksnavn er GNP Energy AS
§ 2.
Selskapets formål er å drive virksomhet innenfor kraftområdet og foreta investeringer i
kraftmarkedet i Europa, å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, og kjøp og salg av
aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.
§ 3.
Aksjekapitalen skal være på 10.000.000,- fordelt på 10 000 000 aksjer á kr. 1,- Selskapets
aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).
§ 4.
Selskapets aksjer er fritt omsettelige og aksjelovens krav om styresamtykke og forkjøpsrett
mv. skal ikke ha anvendelse.
§ 5.
Selskapets styre skal ha fra 1 til 5 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere
beslutning.
Generalforsamlingen skal velge styrets leder.
§6.
Selskapets firma tegnes av daglig leder og et styremedlem i felleskap eller to styremedlemmer
i
felleskap.
§7.
Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen er gjort
tilgjengelige for aksjonærene på selskapets hjemmesider, gjelder ikke lovens krav om at
dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter loven skal
inntas i, eller vedlegges innkallingen til generalforsamling. En aksjonær kan likevel kreve å få
tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen.
Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig ved bruk av
elektronisk kommunikasjon i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning
skal det benyttes en betryggende metode for å kunne autentisere avsender. Styret kan
fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av
generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
1. Godkjennelse av årsberetningen og årsregnskapet, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styre og revisor
3. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle.
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