VEDTEKTER
FOR
SERODUS ASA
(Org. No. 992 249 897)
(Endret 16. juni 2020)

§1
Selskapets navn er Serodus ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
§2
Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.
§3
Selskapets formål er utvikling, produksjon og salg av bio-medisinske og farmasøytiske produkter samt
virksomhet tilknyttet dette, herunder deltakelse i og samarbeid med andre selskaper.
§4
Selskapets aksjekapital er NOK 14.301.553 fordelt på 14.301.553 aksjer hver pålydende NOK 1.
§5
Selskapets styre skal bestå av tre til syv medlemmer. Styrets leder velges av generalforsamlingen.
Selskapet tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.
§6
Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.
§7
Den ordinære generalforsamlingen skal beslutte følgende saker:
1. Godkjennelse av årsregnskap og årsrapport, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som i henhold til gjeldende rett eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.
Når dokumenter om saker som skal behandles på selskapets generalforsamlinger, gjøres tilgjengelige
for aksjonærene på selskapets nettsider, kan styret beslutte at dokumentene ikke skal sendes til
aksjonærene. En aksjonær kan kreve å motta dokumenter om saker som skal behandles på
generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til
aksjonærene.
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ARTICLES OF ASSOCATION
FOR
SERODUS ASA
(Org. No. 992 249 897)
(Changed June 16 2020)

Section 1
The company's name is Serodus ASA. The company is a public limited company.
Section 2
The company's registered office is in Oslo.
Section 3
The company's purposes include the development, production and sale of bio-medical and
pharmaceutical products as well as business associated with this, including participation in and
cooperation with other companies.
Section 4
The Company's share capital is NOK 14.301.553 divided on 14.301.553 shares, each with a nominal
value of NOK 1.
Section 5
The Company's Board shall consist of three to seven members. The Chairman is elected by the General
Meeting. Two directors of the Board jointly may sign for the Company.
Section 6
The company's shares shall be registered in the Norwegian central securities depository.
Section 7
The Annual General Meeting shall take decisions in the following cases:
1. Approval of the annual accounts and annual report, including distribution of dividends.
2. Other matters which, according to the law or the statutes belongs under the General
Meeting.
When documents concerning matters to be dealt with at the general meetings of the company, are
made available to the shareholders on the company's Internet sites, the Board can decide that the
documents should not be sent to the shareholders. A shareholder may require to receive documents
concerning matters to be dealt with at the general meeting. The company may not require any form
of remuneration in order to send the documents to the shareholders.
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