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§1

§1

Firma

The company

Selskapets navn er Nykode Therapeutics ASA.

The name of the company is Nykode Therapeutics

Selskapet er et allmennaksjeselskap.

ASA. The company is a public limited liability
company.

§2

§2

Formål

Purpose

Selskapets formål er: Utvikling av biomedisinske

The company’s purpose is: Development of

produkter og tjenester.

biomedical products and services.

Formålet kan fremmes ved deltagelse i eller

The purpose can be promoted by participating in

samarbeid med andre foretak i inn- og utland

or collaborating with other companies domestic

eller rådgivende virksomhet.

and abroad or advisory businesses.

§3

§3

Forretningskontor

Registered office

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

The company’s registered office is in Oslo.

§4

§4

Aksjekapital

Share capital

Selskapets aksjekapital er på NOK 2 900 694,09

The

fordelt på 290 069 409 aksjer a NOK 0,01.

2 900 694,09 divided into 290 069 409 shares of

Selskapets

NOK 0,01. The company's shares must be

aksjer

skal

være

registrert

i

Verdipapirsentralen.

Company’s

share

capital

is

NOK

registered in the Central Securities Depository.
§5

§5

Samtykke til aksjeerverv. Forkjøpsrett

Consent to share acquisition. Right of first
refusal

Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra

Acquisition of shares is not conditional on the

selskapet. Aksjeeierne har ikke forkjøpsrett i

consent of the company. The shareholders do not

henhold til aksjeloven.

have a right of first refusal in accordance with the
Norwegian Companies Act.

Ordinær

§6

§6

Generalforsamling

General meeting

generalforsamling

avholdes

innen

The annual general meeting will be held before

utgangen av juni.

the end of June

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle

The ordinary general meeting shall consider and

og avgjøre følgende spørsmål:

decide on the following issues:

1. Godkjennelse
årsberetning,

av

årsregnskapet

herunder

fastsettelse

og

1. Approval of the annual accounts and the

av

directors’ report, including distribution of

utbytte

dividend

2. Valg av styre

2. Election of board

3. Fastsettelse av styregodtgjørelse og revisors

3. Determination of board remuneration and

godtgjørelse

auditor's remuneration

4. Andre saker som etter loven eller vedtektene

4. Any other business that, by law or pursuant

hører inn under generalforsamlingen.

to the articles of association, is to be
transacted at the general meeting.

Når dokumenter som gjelder saker som skal

When documents pertaining to matters which

behandles

gjort

shall be handled at a general meeting have been

selskapets

made available for the shareholders on the

internettsider, gjelder ikke lovens krav om at

company's website, the statutory requirement

dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette

that the documents shall be distributed to the

gjelder også dokumenter som etter lov skal

shareholders, does not

inntas

på

tilgjengelige

generalforsamlingen,

for

aksjeeierne

på

er

apply.

This is

also

til

applicable to documents which according to

generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel

statutory law shall be included in or attached to

kreve å få tilsendt slike dokumenter.

the notice of the general meeting. A shareholder

i

eller

vedlegges

innkallingen

may nonetheless demand to be sent such
documents.
til

The Board of Directors may in connection with

generalforsamlinger bestemme at aksjeeierne

notices of general meetings determine that

skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder

shareholders shall be able to cast their votes in

ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en

writing, including through

periode før generalforsamlingen.

communication, in a period prior to the general

Styret

kan

i

forbindelse

med

innkalling

use

of electronic

meeting.
på

The right to participate and vote at general

generalforsamlinger i selskapet kan bare utøves

meetings of the company can only be exercised

for

for

Retten

til

aksjer

å
som

delta
er

og

ervervet

stemme
og

innført

i

shares

which

have

been

acquired

and

aksjeeierregisteret den femte virkedagen før

registered in the shareholders register in the

generalforsamlingen.

shareholders on the fifth business day prior to the
general meeting.

Aksjeeiere som vil delta i en generalforsamling i

Shareholders who intend to attend a general

selskapet, skal melde dette til selskapet innen en

meeting of the company shall give the company

frist

som

angis

til

written notice of their intention within a time limit

utløpe

given in the notice of the general meeting, which

tidligere enn fem dager før generalforsamlingen.

cannot expire earlier than five days before the

generalforsamling, og

i
som

innkallingen
ikke

kan

Aksjeeiere som ikke har meldt fra innen fristens

general meeting. Shareholders, who have failed

utløp, kan nektes adgang.

to give such notice within the time limit, can be
denied admission.

Selskapets

§7

§7

Selskapets ledelse

The board of directors

styre

består

av

fra

to

til

åtte

The board of directors shall consist of two to eight

aksjeeiervalgte medlemmer. Styrets leder velges

members elected by the

av generalforsamlingen.

chairman of the board of directors is elected by

shareholders.

The

the general meeting.

§8

§8

Valgkomité

Nomination committee

Selskapet skal ha en valgkomité som skal foreslå

The company shall have a nomination committee

kandidater

for

to nominate board members and renumeration of

medlemmene av styret. Valgkomitéen skal bestå

the members of the board. The nomination

av

medlemmer.

committee shall consist of between two and three

Generalforsamlingen skal velge valgkomitéens

members. The general meeting shall elect the

leder

dens

chairman of the nomination committee and

følge

determine its remuneration. The nomination

til

mellom
og

styre
to

og

medlemmer

godtgjørelse.

og
tre
og

Valgkomitéens

honorarer

fastsette
skal

retningslinjer gitt av generalforsamlingen.

committee shall follow guidelines issued by the
general meeting.

§9

§9

Signatur

Authority to sign on behalf of the company

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i

Two board members have the authority to sign on

fellesskap. Styret kan meddele prokura.

behalf of the company jointly. The board may
grant power of procuration.

