
 

VEDTEKTER 

 

FOR 

 

GASSCO AS 

 

 

Sist endret 18. juni 2021 

 

§ 1 Selskapets firma 

 

Selskapets navn er Gassco AS. 

 

§ 2 Formål 

 

Selskapets formål er å drive transportsystemer for naturgass på og fra norsk 

kontinentalsokkel, herunder rørledninger og terminaler, enten selv eller gjennom 

deltakelse i eller sammen med andre selskaper, og virksomhet i tilknytning til dette. 

Selskapet skal ikke ha erverv til formål. 

 

§ 3 Forretningskontor 

 

Selskapets forretningskontor er i Karmøy kommune. 

 

§ 4 Aksjekapital 

 

Selskapets aksjekapital er kroner 10 000 000,- fordelt på 10.000,- aksjer hver pålydende 

kroner 1 000,-.  



 

§ 5 Styret 

 

Styret skal bestå av minst 3 og inntil 8 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere 

beslutning. Inntil 5 av medlemmene, herunder styrets leder, velges av 

generalforsamlingen. De ansatte velger medlemmer til styret i henhold til forskrifter 

fastsatt i medhold av aksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i 

aksjeselskapers styre. For styremedlemmene valgt av og blant de ansatte velges 

varamedlemmer som skal innkalles i den rekkefølge de er valgt. 

 

For de øvrige styremedlemmer kan velges to varamedlemmer, et første og et annet 

varamedlem. 

 

Styrets medlemmer velges for inntil to år. 

 

§ 6 Signatur 

 

Selskapets firma tegnes av styret eller to styremedlemmer i fellesskap. Prokura er meddelt 

administrerende direktør. 

 

§ 7 Administrerende direktør 

 

Styret ansetter selskapets administrerende direktør og fastsetter lønn og annen 

godtgjørelse. 

 

§ 8 Generalforsamling 

 

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. 

Generalforsamlingen avholdes i Oslo eller på Karmøy. Ekstraordinær generalforsamling 

innkalles når aksjonæren eller styret forlanger det. 

  



 

§ 9 Ordinær generalforsamling 

 

I den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: 

a) Fastsettelse av resultatregnskap og balanse. 

 

b) Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den 

fastsatte balanse. 

 

c) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.  

 

d) Selskapet skal følge allmennaksjeloven § 6-16a (Retningslinjer om fastsettelse av 

lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper), § 6-16b 

(Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper), 

og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer, slik 

disse til enhver tid lyder. 

 

Retningslinjer i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a og forskriften skal senest 

legges frem for godkjennelse for ordinær generalforsamling i 2022. Lønnsrapport i 

samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og forskriften skal senest legges frem 

for ordinær generalforsamling i 2023.  

 

Eventuelt årsoverskudd fra selskapet skal utbetales til staten som utbytte i samsvar med 

aksjelovens regler. Generalforsamlingen kan beslutte at overskudd skal forbli i selskapet. 

 

§ 10 Øvrige bestemmelser 

 

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser for selskapets virksomhet. Ved oppløsning av 

selskapet skal selskapets formue tilfalle staten. 

 


