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§ 1 

Foretaksnavn 

 

Selskapets foretaksnavn er Agilyx ASA. 

 

Selskapet er et allmennaksjeselskap. 

 

 § 1 

Company name 

 

The name of the company is Agilyx ASA. 

 
The company is a public limited liability 
company. 

§ 2 
Forretningskommune 

 
Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. 

 

 § 2 
Business office  

 
The company’s registered business office is in 
Oslo municipality.  

 

§ 3 
Selskapets virksomhet 

 
Selskapets virksomhet er å eie aksjer i andre 
selskaper og enten selv eller gjennom andre 
selskaper utvikle, produsere, markedsføre, 
lisensiere og selge IP og teknologi som gjør det 
mulig ved hjelp av kjemiske prosesser å omforme 
plast som er vanskelig å resirkulere til drivstoff 
og plastråstoff.  

 

 § 3 
Operations of the company 

 
The company’s operations are to own shares in 
other companies, and either itself or through 
other companies, develop, produce, market, 
license and sell IP and technology that enables 
the chemical recycling of difficult-to-recycle 
plastic into plastic feedstock and other 
hydrocarbon products. 

§ 4 
Aksjekapitalen 

 

Selskapets aksjekapital er NOK 1.703.224,08 
fordelt på 85.161.204 aksjer, hver pålydende 
NOK 0,02. Selskapets aksjer skal være registrert 
i Verdipapirsentralen (Euronext VPS). 

 § 4 
Share capital 

 
The company’s share capital is NOK 
1,703,224.08 divided into 85,161,204 shares, 
each with nominal value NOK 0.02. The shares 
shall be registered in the Norwegian Central 
Securities Depository (Euronext VPS).  
 
 

§ 5 
Samtykke til aksjeerverv. Forkjøpsrett 

 
 

Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra 
selskapet. Aksjeeierne har ikke forkjøpsrett og 
aksjene er fritt omsettelige. 

 

 § 5 
Consent to acquisition of shares. Pre-emption 

rights 
 

Acquisition of shares is not determined by 
approval from the company. The shareholders 
do not have pre-emption rights and the shares 
are freely transferrable.  
 



 

 

§ 6 
Signatur 

 
Selskapet tegnes av styreleder og daglig leder 
hver for seg, eller to styremedlemmer i 
fellesskap. 

 § 6 
Signature  

 
The chairman and the general manager each 
acting alone, or two board members jointly, are 
authorised to sign on behalf of the company. 

   
§ 7 

Generalforsamling  
 

Selskapets generalforsamling skal innkalles ved 
skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med 
kjent adresse. 
Når dokumenter som gjelder saker som skal 
behandles på generalforsamlingen, er gjort 
tilgjengelige for aksjonærene på selskapets 
internettsider, gjelder ikke lovens krav om at 
dokumentene 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 behandles på generalforsamlingen. 

 §7  
General meeting 

 
Notice of the General Meeting shall be made by 
written notification to all shareholders with a 
known address. 
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  

Selskapets styre 
 

Selskapets styre består av fra to til åtte 
aksjeeiervalgte medlemmer. Styrets leder 
velges av generalforsamlingen. 

 § 8  
The board of directors 

 
The board of directors shall consist of two to 
eight members elected by the shareholders. 
The chair of the board of directors is elected 
by the general meeting. 

   
§ 9 

Forhåndsstemme 
 

Styret kan besluttet at selskapets aksjonærer kan 
avgi forhåndsstemmer i en periode før 
generalforsamling. Forhåndsstemme kan avgis 
skriftlig eller elektronisk. For slik stemmegivning 
skal det benyttes en betryggende metode for å 
autentisere avsenderen. 

 § 9 
Advance voting 

 
The Board may decide that the shareholders 
may cast prior votes during a period prior to the 
General Meeting. The votes may be cast in 
writing or electronically. For such voting an 
adequate method for authenticating the sender 
shall be applied. 

   
§ 10 

Påmelding etc. til generalforsamling 
 
 

 § 10 
Registration of attendance etc. for general 

meetings 

Retten til å delta og stemme på 
generalforsamling kan bare utøves dersom erverv 
av aksjer er innført i aksjeeierregisteret den 
femte virkedagen før generalforsamlingen 
(registreringsdatoen). 

 The right to participate in and vote at general 
meetings can only be used if the acquisition of 
shares is registered with the shareholder 
register on the fifth business day prior to the 
general meeting (the record date). 



 

 

Aksjeeier som har aksjer registrert ved forvalter 
godkjent etter allmennaksjeloven § 4-10 har 
stemmerett for det antall aksjer som er omfattet 
av forvalteravtalen forutsatt at aksjeeieren 
senest på registreringsdatoen gir Selskapet sitt 
navn og adresse samt en bekreftelse fra 
forvalteren at aksjeeieren er reell eier av 
aksjene omfattet av forvalteravtalen, og videre 
forutsatt at Selskapets styre ikke avviser slikt 
reelt eierskap etter mottak av bekreftelsen. 

 An owner with shares registered through a 
custodian approved pursuant to Section 4-10 of 
the Norwegian Public Limited Liability 
Companies Act has voting rights equivalent to 
the number of shares which are covered by the 
custodian arrangement provided that the owner 
of the shares shall no later than the record date 
provides the Company with his name and 
address together with a confirmation from the 
custodian to the effect that he is the beneficial 
owner of the shares held in custody, and 
provided further the Board shall not disapprove 
such beneficial ownership after receipt of such 
notification. 
 

Aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen 
personlig eller ved fullmakt skal meddele 
Selskapet dette innen frist fastsatt av styret, som 
ikke kan utløpe tidligere enn fem kalenderdager 
før møtet. 

 Shareholders who wish to participate at general 
meetings, either in person or by proxy, shall 
notify the Company within a deadline 
determined by the Board, which can not expire 
earlier than 5 calendar days prior to the 
meeting. 

§ 11 
Valgkomité 

 
Selskapet skal ha en valgkomite bestående av fra 
to til fire medlemmer. Valgkomiteen skal 
fremme forslag til generalforsamlingen for valg 
av aksjonærvalgte styremedlemmer og deres 
godtgjørelse. Valgkomiteen skal også fremme 
forslag til medlemmer av komiteen. De videre 
arbeids- og ansvarsoppgaver er beskrevet i egne 
regler godkjent av generalforsamlingen. 

 § 11 
Nomination Committee 

 
The Company shall have a Nomination 
Committee consisting of two to four members. 
The Nomination Committee shall give proposals 
on the election of shareholder elected board 
members and their remuneration to the 
General Meeting. The Nomination Committee 
shall also propose members for the Nomination 
Committee. The further tasks and 
responsibilities are set out in a separate charter 
approved by the General Meeting. 

 


