Appendix 2a Form of Articles of Association

I tilfelle avvik mellom den norske og den engelske
versjonen av dette dokumentet skal den norske
versjonen gjøres gjeldende.

In case of discrepancy between the Norwegian
and the English version of this document, the
Norwegian version shall prevail.

VEDTEKTER

ARTICLES OF ASSOCIATION

FOR

FOR

HORISONT ENERGI AS

HORISONT ENERGI AS

(org.nr. 923 377 476)

(organisation number 923 377 476)

(sist endret [dato] 2022)

(last amended on [date] 2022)

§1

Foretaksnavn
Selskapets navn er Horisont Energi AS.

§1

Company name
The company's name is Horisont
Energi AS.

§2

Selskapets forretningsformål
Selskapets virksomhet: Foredling og
produksjon
av
karbonnøytrale
energiprodukter, fangst og lagring av
karbondioksid
samt
relaterte
aktiviteter.

§2

The company's business objective
The company's activities: Processing and
production of carbon neutral energy
products, capture and storage of carbon
dioxide and related activities.

§3

Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er NOK 158
502,55 fordelt på 15 850 255 aksjer,
hver pålydende NOK 0,01.

§3

Share capital
The company's share capital is NOK 158,
502.55 divided into 15,850,255 shares,
each with a nominal value of NOK 0.01.

Aksjene
skal
registreres
Verdipapirsentralen.

i

The shares will be registered in the
Norwegian
Central
Securities
Depository.

§4

Erverv av aksjer
Selskapets aksjer er fritt omsettelige.
Erverv av aksjer er ikke betinget av
samtykke fra selskapet og aksjeeierne
har ikke forkjøpsrett iht. aksjeloven.

§4

Acquisition of shares
The company's shares are freely tradable.
Acquisition of shares is not conditional
on consent from the company and the
shareholders do not have any right of
first refusal according to the Limited
Liability Companies Act.

§5

Saksbehandling
Når dokumenter som gjelder saker som
skal behandles på generalforsamlingen,
er gjort tilgjengelige for aksjonærene på
selskapets internettsider gjelder ikke
aksjelovens krav om at dokumentene
skal sendes til aksjonærene. Dette

§5

Proceedings
When documents concerning matters to
be considered at the general meeting
have been made available to the
shareholders on the company's website,
the Companies Act's requirement that
the documents be sent to the
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§6

gjelder også dokumenter som etter lov
skal
inntas
i
eller
vedlegges
innkallingen til generalforsamlingen.
En aksjonær kan likevel kreve å få
tilsendt dokumenter som gjelder saker
som
skal
behandles
på
generalforsamlingen.

shareholders does not apply. This also
applies to documents that by law must be
included in or attached to the notice of
the general meeting. A shareholder may
nevertheless request that documents
relating to matters to be considered at the
general meeting be sent to him.

Styret kan bestemme at aksjeeierne skal
kunne avgi sin stemme skriftlig,
herunder ved bruk av elektronisk
kommunikasjon, i en periode før
generalforsamlingen.
For
slik
stemmegivning skal det benyttes en
betryggende metode for å autentisere
avsenderen.

The Board of Directors may decide that
the shareholders shall be able to cast
their vote in writing, including through
the use of electronic communication, for
a period before the general meeting. For
such voting, a reassuring method shall be
used to authenticate the sender.

Valg av valgkomité

§6

Selskapet skal ha en valgkomité.
Valgkomitéen skal bestå av tre
medlemmer, som skal være uavhengige
av styret og ledelse. Medlemmene av
valgkomitéen, inkludert lederen, velges
av generalforsamlingen for en periode
som utløper ved neste ordinære
generalforsamling.

Valgkomitéen skal gi sine anbefalinger
for
valg
av
aksjonærvalgte
styremedlemmer og medlemmer av
valgkomitéen, og godtgjørelse til
styremedlemmer og medlemmer av
valgkomitéen.
Godtgjørelse
til
medlemmer av valgkomitéen fastsettes
av
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan fastsette en
instruks til valgkomitéen.

§7

Antall styremedlemmer
Styret skal bestå av tre til fire
styremedlemmer
valgt
av
generalforsamlingen,
og ett
medlem utpekt etter § 9. Eventuelle
medlemmer valgt av og blant ansatte
etter reglene i aksjeloven kommer i
tillegg.

Election of nomination
committee
The company shall have a nomination
committee. The nomination committee
shall consist of three members, who
shall be independent of the board and
management. The members of the
nomination committee, including the
chairman, are elected by the general
meeting for a period expiring at the
next ordinary general meeting.
The nomination committee shall give its
recommendations for the election of
shareholder-elected board members and
members of the nomination committee,
and remuneration to board members and
members of the nomination committee.
Remuneration to members of the
nomination committee is determined by
the general meeting. The general meeting
may issue an instruction to the
nomination committee.

§7

Board members
The board shall comprise three to four
members elected by the general
meeting, and one member
appointed pursuant to § 9. Any board
members elected by and among the
employees shall be in addition.
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§8

Særskilte flertallskrav
Følgende
beslutninger
i
generalforsamlingen krever tilslutning
fra mer enn 75 % av stemmene og den
aksjekapital som er representert på den
aktuelle generalforsamlingen:

§8

(a) endring av vedtektene;

Specific majority requirements
The following resolutions in a general
meeting shall require the affirmative
vote of more than 75 % of the votes and
share capital represented in such
general meeting:
(a) amendments of the articles of
association;
(b) the issuance of shares or other
financial instruments, including
authorisation to the board to issue
the same;

(b) utstedelse av aksjer eller andre
finansielle instrumenter, herunder
fullmakter til styret om utstedelse
av samme;

(c) share capital reduction;
(c) kapitalnedsettelse;
(d) resolutions on merger or demerger
of the company;

(d) beslutning om fusjon eller fisjon av
selskapet;

(e) resolutions to dissolve the
company;

(e) vedtak om oppløsning og avvikling
av selskapet;

(f)
(f)

fullmakt til erverv av egne aksjer;

authorisations to the board to
acquire treasury shares;

(g) utdeling av utbytte; og

(g) distribution of dividends; and

(h) beslutning om å sette til side
aksjonærenes fortrinnsrett til
tegning av aksjer eller andre
finansielle instrumenter utstedt av
selskapet.

(h) resolution to set aside preferential
right to subscribe for shares or
other financial instruments issued
by the company.

§9

Rett til å utpeke styremedlem
Så lenge E.ON Energy Projects GmbH,
eller et selskap i samme konsern,
kontrollerer mer enn 12 % av aksjene i
selskapet, skal E.ON Energy Projects
GmbH eller konsernselskapet ha rett til
å utpeke ett styremedlem samt ett
personlig varamedlem.

§9

Right to appoint a board member
For as long as E.ON Energy Projects
GmbH, or a company within the same
group of companies, controls more
than 12 % of the shares in the company,
E.ON Energy Projects GmbH or the
group company shall have the right to
appoint one member of the board with
one personal deputy board member.

§ 10

Styreinstruks
Styret kan ved enstemmighet fastsette
en styreinstruks som kan sette
strengere flertallskrav for visse

§ 10

Board instructions
The Board may by unanimous vote
adopt and approve a board instruction
which may determine more stringent
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beslutninger i styret enn det som ellers
følger av aksjeloven § 6-25.

§ 11

Forholdet til annen lovgivning
For øvrig henvises til den enhver tid
gjeldende aksjelovgivning.

***

majority requirement for certain
resolutions in the board than required
pursuant to the Norwegian Private
Limited Liability Company's Act
Section 6-25.
§ 11

Relationship to other legislation
In other matters, reference is made to the
current limited liability company
legislation.
***
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