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VEDTEKTER 

for 

JACKTEL AS 

(org nr 994 152 300) 

(Vedtatt 14. februar 2019) 

ARTICLES OF ASSOCIATION 

for 

JACKTEL AS 

(org No 994 152 300) 

(Approved 14 February 2019) 

§ 1 

Selskapets navn er Jacktel AS. 

§ 1 

The Company’s name is Jacktel AS. 

§ 2 

Selskapets forretningskontor er i Stavanger 

kommune. 

§ 2 

The Company’s registered office is in the 

municipality of Stavanger. 

§ 3 

Selskapets virksomhet er eierskap til fartøyer og 

marine installasjoner, marin entreprenør-

virksomhet, konsulentvirksomhet samt 

deltagelse i og utøvelse av all annen tilknyttet 

virksomhet. 

§ 3 

The objective of the Company is ownership of 

vessels and marine installations, marine 

contractor operations, consultancy services and 

participation and exercise of all other related 

activities. 

§ 4 

Aksjekapitalen er NOK 150 000 000, fullt 

innbetalt og fordelt på 50 000 000 aksjer. 

Selskapets aksjer skal ikke registreres i 

Verdipapirsentralen. 

§ 4 

The Company’s share capital is 

NOK 150 000 000, fully paid and divided into 

50 000 000 shares. The shares shall not be 

registered with the Norwegian Central Securities 

Depository. 

 

§ 5 

Pålydende per aksje er NOK 3,00. 

§ 5 

The nominal value per share is NOK 3.00. 

§ 6 

Styret skal bestå av 1-3 styremedlemmer. 

§ 6 

The Company’s Board of Directors shall consist 

of 1 to 3 members. 

§ 7 

Selskapets signatur tegnes av styreleder. Styret 

kan meddele prokura. 

§ 7 

The Chairman of the Board solely has the right 

to sign on behalf of the Company. The Board 

can grant power of attorney. 
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§ 8 

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle 

følgende saker: 

a) Godkjennelse av årsregnskapet og 

årsberetningen, herunder utdeling av 

utbytte. 

§ 8 

The annual General Meeting shall deal with the 

following matters: 

a) Approval of the annual accounts and 

annual report, including distribution of 

dividend. 

b) Valg av styre og revisor. b) Election of the Board and auditor. 

c) Andre saker som etter loven eller 

vedtektene hører under 

generalforsamlingen. 

c) Other issues, which according to the 

law or the Articles of Association fall 

under the General Meeting. 

§ 9 

Aksjeoverføringer krever ikke godkjennelse av 

selskapet, og aksjeeierne har ikke forkjøpsrett. 

* * * 

§ 9 

Share transfers do not require the consent of 

the company, and the shareholders do not have 

any right of first refusal. 

* * * 

 


