VEDTEKTER FOR IDEX ASA
Org.nr. 976 846 923 MVA
(sist endret 9. mai 2019)

§1

Selskapets navn er IDEX Biometrics ASA og det er et allmennaksjeselskap.

§2

Selskapets formål er å levere identifikasjonssystemer og drive annen virksomhet
knyttet til dette.

§3

Forretningskontor er i Bærum kommune.

§4

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§5

Selskapets aksjekapital er 89.662.805,55 NOK fordelt på
597.752.037 aksjer á 0,15 NOK lydende på navn.

§6

Selskapets styre består av fra tre til syv medlemmer etter generalforsamlingens
nærmere bestemmelse.

§7

Den ordinære generalforsamling kan avholdes i eller nær Oslo etter styrets valg,
og skal behandle:
− Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
− Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd
− Valg av styreleder og styremedlemmer
− Valg av leder og medlemmer til valgkomiteen
− Valg av revisor
− Fastsettelse av godtgjørelse til styret, valgkomite og revisor for foregående
periode
− Andre saker som er bestemt av loven
− Andre saker som er nevnt i innkallingen.

§8

a. Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal ha tre medlemmer,
inkludert valgkomiteens leder. Valgkomiteens medlemmer skal bli valgt av den
ordinære generalforsamlingen og for en periode på to år.
b. Valgkomiteen skal:
− Foreslå kandidater til styret
− Foreslå godtgjørelse som skal betales til styrets medlemmer
− Foreslå kandidater til valgkomiteen
− Foreslå godtgjørelse som skal betales til valgkomiteens medlemmer
c. Retningslinjer for valgkomiteen vedtas av den ordinære generalforsamlingen.

§9

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen
behøver ikke utsendes til selskapets aksjonærer såfremt de i tide er gjort
tilgjengelige på selskapets internettside.

§ 10 Selskapets generalforsamlinger skal som utgangspunkt avholdes på norsk.
Generalforsamlingen kan likevel med simpelt flertall beslutte at engelsk språk
skal benyttes. Deltakende aksjonærer kan framføre sine synspunkter på norsk
eller engelsk.
§ 11 En aksjeeier som ønsker å delta på generalforsamlingen, personlig eller ved
fullmektig, skal melde sin deltakelse til selskapet ikke senere enn 2 dager
forut for generalforsamlingen. Har aksjeeieren ikke meldt fra om sin
deltakelse i rett tid, kan selskapet nekte aksjeeieren adgang til
generalforsamlingen.

English version, office translation for information purposes:

ARTICLES OF ASSOCIATION OF IDEX ASA
Corp. ID no. NO 976 846 923 VAT
(last amended on 25 January 2019)

§1

The name of the company is IDEX Biometrics ASA and it is a public limited company.

§2

The objective of the Company is to deliver identification systems and other activities
related to this.

§3

The business offices are in the Bærum municipality, Norway.

§4

The company's shares shall be registered in the Norwegian Registry of Securities.

§5

The share capital is NOK 89.662.805,55 divided into 597,752,037 shares
each with a nominal value of NOK 0.15 per share and issued in name.

§6

The board of the Company consists of from three to seven members in accordance
with the annual general meeting’s instruction.

§7

The
and
−
−
−
−
−
−
−
−

§8

annual general meeting shall convene in or near Oslo at the board’s decision,
shall consider:
Determination of the annual financial statements
Appropriation of (net) profit or covering of losses
Election of chairman of the board and board members
Election of chairman and members of the nomination committee
Election of auditor
Determination of remuneration to the board of directors, members of the
nomination committee and the auditor
Other matters which are governed by law
Other matters which are mentioned in the notice of the annual general meeting.

a. The company shall have a nomination committee. The nomination committee shall
have three members, including a chairman. Members of the nomination committee
shall be elected by the annual general meeting for a term of two years.
b. The nomination committee shall:
- Propose candidates for election to the board of directors
- Propose the remuneration to be paid to the board members
- Propose candidates for election to the nomination committee
- Propose the remuneration to be paid to the nomination committee members
c. The guidelines for the nomination committee shall be resolved by the annual general
meeting.

§9

Documents which timely have been made available on the Internet site of the
company and which deal with matters that are to be considered at the general
meeting need not be sent to the company’s shareholders.

§ 10 As a general rule, the company's general meetings shall be conducted in Norwegian.
The general meeting may however resolve by a simple majority vote that English
shall be used. Shareholders may present their points of view in the Norwegian or
English language.
§ 11 A shareholder who wishes to attend the general meeting, in person or by proxy,
shall notify his/her attendance to the company no later than 2 days prior to the
general meeting. If the shareholder does not notify the company of his/her
attendance in a timely manner, the company may deny him/her access to the
general meeting.

