VEDTEKTER FOR AINMT ASA

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR AINMT ASA

(sist endret 21. mars 2022)

(as of 21 March 2022)

§1
Foretaksnavn
Selskapets foretaksnavn er AINMT ASA.
Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§1
Company name
The name of the company is AINMT ASA. The
company is a public limited liability company.

§2
Forretningskommune
Selskapet har sitt forretningskontor i Oslo
§3
Selskapets virksomhet
Selskapets virksomhet er å forvalte selskapets
likvide midler med sikte på å oppnå rimelig
avkastning.

§2
Business office
The company’s registered business office is in
Oslo municipality.
§3
Operations of the company
The company’s operation is to manage the
company’s liquid assets with a view to achieving
a reasonable return.

§4
Aksjekapital og aksjer
Aksjekapitalen er NOK 181.815.069,60 fordelt
på 202.016.744 aksjer hver med pålydende NOK
0,90. Aksjene skal registreres i
Verdipapirsentralen.

§4
Share capital
The share capital is NOK 181,815,069.60 divided
into 202,016,744 shares, each with a nominal
value of NOK 0.90. The shares shall be
registered in a securities register.

§5
Styret
Styret består av tre til elleve medlemmer

§5
Board
The board shall consist of three to eleven board
members.

§6
Generalforsamling
På den ordinære generalforsamlingen skal
følgende saker behandles og avgjøres:

§6
General meeting
The Annual General Meeting shall discuss and
decide on the following matters:

1) Godkjennelse av årsregnskapet og
årsberetningen, herunder utdeling av utbytte;

1) Approval of annual accounts and the annual
report, including distribution of dividend

2) Godkjennelse av retningslinjene om
fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til
ledende personer i henhold til
allmennaksjeloven § 6-16a;

2) Approval of the guidelines on determination
of salary and other remuneration to senior
executives in accordance with the Public
Limited Liability Companies Act section 6- 16a;

3) Rapport om lønn og annen godtgjørelse til
ledende personer i henhold til
allmennaksjeloven § 6-16b;

3) The report on salary and other remuneration
to senior executives in accordance with the
Public Limited Liability Companies Act section 616b;

4) Selskapets redegjørelse for foretaksstyring
etter regnskapsloven § 3-3b forutsatt at

4) The company’s corporate governance
statement pursuant to the Accounting Act § 3-

selskapet er forpliktet til å lage en slik
redegjørelse; og

3b, provided that the company is required to
prepare such statement; and

5) Andre saker som etter loven eller vedtektene
hører under generalforsamlingen.

5) Other matters that pursuant to law of the
Articles of Association fall under the authority
of the General Meeting.

Styret kan bestemme at aksjeeierne skal kunne
avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av
elektronisk kommunikasjon i en periode før
generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 58b. Slik stemme kan avgis tidligst etter
mottagelse av innkalling til generalforsamlingen
og må være mottatt av selskapet senest dagen
før generalforsamlingen skal avholdes.

The Board can decide that the shareholders
shall be able to cast votes in writing, including
by electronic communication, in a period prior
to the General Meeting, cf. the Public Limited
Liability Companies Act § 5- 8b. Such voting can
only be made after receipt of the notice of the
General Meeting and must be received by the
company no later than on one day prior to the
General Meeting.

§7
Informasjon til aksjeeierne i forbindelse med
generalforsamling
Når dokumenter som gjelder saker som skal
behandles på generalforsamlingen, er gjort
tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets
internettsider, gjelder ikke lovens krav om at
dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette
gjelder også dokumenter som etter lov skal
inntas i eller vedlegges innkallingen til
generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel
kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder
saker som skal behandles på
generalforsamlingen.

§7
Information to the shareholders in connection
with a General Meeting
Provided documents concerning items to be
discussed at the General Meeting are made
available at the company's web-site, the
requirement of mailing the documents to the
shareholders does not apply. This also applies
for documents which, according to the law,
shall be included in or attached to the Notice of
General Meeting. Despite this, each
shareholder is entitled to request that the
documents concerning items to be discussed at
the General Meeting are mailed.

§8
Valgkomité
Selskapet skal ha en valgkomité som består av
to eller tre medlemmer som velges av
generalforsamlingen. Medlemmene velges for
en periode på to år. Generalforsamlingen
fastsetter godtgjørelsen til valgkomiteen.

§8
Nomination Committee
The company shall have a nomination
committee consisting of two or three members
to be elected by the general meeting. The
members shall be elected for a period of two
years. The general meeting determines the
remuneration to the nomination committee.

Valgkomiteen foreslår kandidater til styre og
valgkomiteen og honorarer for medlemmene av
disse organer. Generalforsamlingen kan vedta
instruks for valgkomiteen.

The nomination committee propose candidates
for members of the board and the nomination
committee and remuneration to the members
of these bodies. The general meeting may
decide on guidelines for the nomination
committee.

