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Vedtekter 
Aurora Eiendom AS 

(Per 29.6.2022) 

Articles of Association 
Aurora Eiendom AS 

(Per 29.6.2022) 

 

§ 1 Selskapets navn skal være Aurora Eiendom 
AS. 

§ 1 The company’s name shall be Aurora Eiendom 
AS. 

 

§ 2 Selskapets formål er å drive med 
investeringer i aksjer og fast eiendom og det 
som står i naturlig forbindelse med dette. 

§ 2 The company’s purpose is to engage in 
investments in shares and real estate and what is 
naturally connected with this. 

 

§ 3 Selskapets aksjekapital skal være NOK 
2.322.182.325 fordelt på 30.962.431 ordinære 
aksjer à NOK 75. Aksjene skal være registrert i 
et verdipapirregister. 

§ 3 The company’s share capital shall be NOK 
2,322,182,325 divided into 30,962,431 ordinary 
shares of NOK 75. The shares shall be registered 
in a securities register. 

 

§ 4 Selskapets aksjer er fritt omsettelige. 
Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke 
fra styret. Aksjeeierne har ikke forkjøpsrett til 
aksjer som skifter eier. Aksjelovens 
bestemmelser om selskapets samtykke og 
forkjøpsrett, herunder §§ 4-15 (2) og 4-15 (3) 
gjelder ikke. 

§ 4 The company’s shares are freely transferable. 
Acquisition of shares is not subject to consent of 
the board of directors. Shareholders do not have a 
right of first refusal to shares upon a transfer. 
The Norwegian Private Limited Companies Act’s 
provisions on the company’s consent and right of 
first refusal, including sections 4-15 (2) and 4-15 
(3), do not apply. 

 

§ 5 Selskapets firma tegnes av to 
styremedlemmer i fellesskap, eller av styrets 
leder alene. Styret kan meddele prokura. 

§ 5 The right to sign on behalf of the company 
vest with two board members acting jointly, or by 
the chairperson alone. The board can issue a 
power of attorney. 

 

§ 6 Dersom en aksjonær, eller en gruppe av 
aksjonærer som definert i aksjeloven § 1-3 (2), 
blir eier av mer enn 50% av aksjene i 
selskapet, forplikter denne parten seg til å 
fremsette et tilbud om kjøp av resterende 
andel av aksjene i selskapet. Ved fastsettelse 
av kjøpesummen av aksjene og prosessen 
rundt overdragelse av aksjene gjelder 
bestemmelsene i verdipapirhandellovens 
kapittel 6. 

§ 6 If a shareholder, or a group of shareholders as 
defined in the Norwegian Private Limited 
Companies Act section 1-3 (2), becomes the 
owner of more than 50% of the shares in the 
company, such party undertakes to make an offer 
to purchase the remaining shares in the company. 
When determining the purchase price of the 
shares, and the process in connection with the 
transfer of the shares, the provisions of the 
Securities Trading Act chapter 6 shall apply. 

 

§ 7 Dokumenter som gjelder saker som skal 
behandles på generalforsamlingen, som er 
gjort tilgjengelige for aksjonærene på 
selskapets internettsider, så gjelder ikke 
lovens krav om at nevnte dokumenter 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

§ 7 Documents concerning matters to be 
considered at the general meeting, which have 
been made available to the shareholders on the 
company’s website, the requirement that the 
documents shall be sent to the shareholders does 
not apply. This also applies to documents that by 
law must be included in or attached to the notice 
of the general meeting. A shareholder may demand 
that documents relating to matters to be 
considered at the general meeting be sent by 

 



behandles på generalforsamlingen. mail. 
 

Aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig, 
herunder ved bruk av elektronisk 
kommunikasjon, i en periode før 
generalforsamlingen. Styret kan fastsette 
nærmere retningslinjer for slik 
forhåndsstemming. Det skal fremgå av 
innkallingen til generalforsamlingen hvilke 
retningslinjer som er fastsatt. 

Shareholders may cast their vote in writing, 
including by use of electronic communications, 
for a period prior to the general meeting. The 
board of directors may give further guidelines for 
such advance voting. The notice convening the 
general meeting shall state applicable guidelines. 

 

§ 8 For øvrig henvises til den enhver tid 
gjeldende aksjelovgivning. 

§ 8 In other respects reference is made to the 
company legislation in force from time to time. 


