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§ 1 Navn 

  

 
§ 1 Name 

Selskapets navn er Elkem ASA. Selskapet er et 

allmennaksjeselskap. 

 
The company’s name is Elkem ASA. The company is 

a public limited company. 

§ 2 Forretningsadresse 
 

§ 2 Registered business address 

Selskapet har forretningsadresse i Oslo kommune. 
 

The company’s registered business address is in the 

municipality of Oslo. 

§ 3 Formål 
 

§ 3 Object 

Selskapets formål er å utvikle og drive industri, 

bergverk, handel og transport samt undersøkelse og 

utnyttelse av naturforekomster. Selskapet skal kunne 

utvikle, erverve og utnytte patenter, oppfinnelser og 

teknisk viten. Selskapet kan delta direkte eller på 

annen måte i andre foretagender som driver 

virksomhet som foran nevnt eller virksomhet som 

fremmer eller støtter disse formål. 

 
The object of the company is to develop and engage 

in industry, mining, trade and transportation as well 

as exploration and exploitation of natural resources. 

The company may also develop, acquire and exploit 

patents inventions and technical knowhow. The 

company may participate directly or indirectly or by 

other means in companies engaged in activities 

outlined above or activities that promote or support 

such objects. 

§ 4 Aksjekapital 
 

§ 4 Share capital 

Selskapets aksjekapital er NOK 3 197 206 890, fordelt 

på 639 441 378 aksjer à NOK 5. Aksjene skal være 

registrert i et verdipapirregister. 

 
The share capital is NOK 3,197,206,890, divided into 

639,441,378 ordinary shares, each with a nominal 

value of NOK 5. The shares shall be registered with a 

securities register. 

§ 5 Styret 
 

§ 5 Board 

Selskapets styre består av fra 3 til 11 medlemmer i 

henhold til generalforsamlingens beslutning. 

 
The company’s board of directors shall consist of 3- 

11 members, according to the decision of the general 

meeting. 

§ 6 Signatur 
 

§ 6 Signatory rights 

Selskapets firma tegnes av styrets leder og et 

styremedlem i fellesskap, eller av daglig leder alene. 

 
The chairman of the board and one board member 

jointly, or the CEO alone, have the right to sign on 

behalf of the company. 

§ 7 Nominasjonskomité 
 

§ 7 Nomination committee 

Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomitéen skal 

bestå av to eller tre medlemmer i henhold til 

generalforsamlingens beslutning. Valgkomitéens 

medlemmer,   inkludert   dens   leder,   velges   av 

generalforsamlingen. Dersom ikke annet er bestemt 

 
The company shall have a nomination committee. The 

nomination committee shall consist of two or three 

members, according to the decision of the general 

meeting. The members of the committee, including 

the chairman, shall be elected by the general 



 

av generalforsamlingen skal valg av medlemmer til 

valgkomitéen gjennomføres hvert andre år. 

meeting. Unless otherwise resolved by the general 

meeting, the elections shall be held every two years. 

Valgkomiteen skal gi generalforsamlingen 

anbefalinger i forbindelse med valg av 

aksjonærvalgte styremedlemmer og medlemmer av 

godtgjørelsesutvalget, og godtgjørelse til styrets 

medlemmer og valgkomitéen. Godtgjørelsen til 

valgkomitéens medlemmer skal besluttes av 

generalforsamlingen. Generalforsamling kan 

fastsette retningslinjer for valgkomitéen. 

The nomination committee shall make 

recommendations to the general meeting for the 

election of shareholder elected board members and 

members of the nomination committee, and the 

remuneration to the members of the board of 

directors and the nomination committee. The 

remuneration to the members of the nomination 

committee shall be resolved by the general meeting. 

The general meeting may establish guidelines for the 

nomination committee. 

§ 8 Generalforsamling § 8 General meeting 

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles 

på generalforsamlingen, behøver ikke sendes til 

aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på 

selskapets internettside. Dette gjelder også 

dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges 

innkallingen til generalforsamling. En aksjeeier kan 

likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder 

saker som skal behandles på generalforsamlingen. 

Documents related to matters to be considered at the 

general meeting, including documents which shall, 

according to law, be included in or attached to the 

notice of the general meeting, do not need to be sent 

to the shareholders if the documents are made 

available on the company’s website. A shareholder 

may, nevertheless, demand to receive the documents 

concerning matters which are to be discussed at the 

general meeting. 

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 generalforsamlingsinnkallingen 

hvilke retningslinjer som er fastsatt. 

The shareholders shall be able to cast their votes in 

writing, including by electronic means, in a period 

prior to the general meeting. The board of directors 

may provide guidelines for such voting. The notice of 

the general meeting shall include the guidelines 

adopted by the board of directors. 

I den ordinære generalforsamling skal følgende 

spørsmål behandles og avgjøres: 

The annual general meeting shall deal with and decide 

the following matters: 

- Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, 

herunder utdeling av utbytte. 

- Approval of the annual accounts and the annual 

report, including distribution of dividend. 

- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører 

under generalforsamlingen. 

- Any other business which according to law 

pertains to the annual general meeting. 

 


