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VEDTEKTER 

FOR 

BWG HOMES ASA 

 
(Org. nr. 988 737 798) 

 

 

 
§ 1 

Selskapets navn er BWG Homes ASA, og selskapet skal være et allmennaksjeselskap. 
 

§ 2 

Selskapets formål er i egen regi eller gjennom deltagelse i andre selskaper å drive 
byggevirksomhet samt annen virksomhet i tilknytning til dette. Selskapet kan i den forbindelse 
yte lån og stille sikkerheter. 

 
§ 3 

Selskapets forretningskontor er i Oslo. 
 

§ 4 
Selskapets aksjekapital er kr 136.121.433,- fordelt på 136.121.433 aksjer hver  
pålydende kr 1,-. 

 
§ 5 

Selskapets styre skal bestå av 5 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere 

beslutning.  
 
Selskapets styre inklusive styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen med en 
funksjonstid på to år.  
 
Selskapets firma tegnes av styrets leder og styrets nestleder hver for seg eller av to 
styremedlemmer i fellesskap, og for øvrig av den styret gir firmategningsrett.   

 
§ 6 

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer, som velges av 
generalforsamlingen med en funksjonstid på to år. Valgkomitéen foreslår kandidater til styret 
og eventuell bedriftsforsamling samt honorar for medlemmene av disse organer. Styret kan 
fastsette instruks for valgkomitéen.  
 

§ 7 
Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre: 

 
a) Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.  
b) Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 
 

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, kan gjøres 
tilgjengelige på selskapets nettside. Det samme gjelder dokumenter som etter loven skal inntas 
i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene gjøres tilgjengelige 
på denne måten, skal lovens krav om utsendelse til aksjeeiere ikke få anvendelse. En aksjeeier 
kan likevel ved henvendelse til selskapet kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som 
skal behandles på generalforsamlingen. 

 

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i 
aksjeeierregisteret (VPS) den femte virkedagen før generalforsamlingen. 
 
Styret kan beslutte at aksjeeierne skal gis adgang til å avgi skriftlig forhåndsstemme - herunder 
også ved bruk av elektronisk kommunikasjon - i saker som skal behandles i 
generalforsamlingen. Det skal fremgå av innkallingen om det er gitt adgang til skriftlig 
stemmegivning før generalforsamlingen, og hvilke regler som er fastsatt for slik stemmegivning. 

 
§ 8 

For øvrig kommer allmennaksjelovens bestemmelser til anvendelse. 


