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VEDTEKTER 

SCHIBSTED ASA 

 

(Sist vedtatt endret 9. september 2015) 

 

§ 1  

Navn 

Selskapet er et allment aksjeselskap med navnet Schibsted ASA.  

 

§ 2 

Forretningskontor 

Selskapets forretningskontor er i Oslo.  

 

§ 3 

Formål 

Selskapets formål er informasjonsvirksomhet og beslektet næringsvirksomhet.  

 

Aksjonærene skal legge forholdene til rette slik at selskapet i sin informasjonsvirksomhet 

drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet og integritet. Kravet til 

redaksjonell frihet og integritet skal være retningsgivende for alle medier og utgivelser i 

Schibstedkonsernets norske og utenlandske virksomheter.  

 

§ 4 

Aksjekapital 

Aksjekapitalen er kr. 113 403 795,50,-, fordelt på 108 003 615 A-aksjer à kr. 0,50 og 

118 803 976 B-aksjer à kr. 0,50. Selskapets aksjer skal være registrert i 

Verdipapirsentralen. 

 

Hver A-aksje vil gi rett til 10 stemmer på selskapets generalforsamling. Hver B-aksje vil 

gi rett til 1 stemme på selskapets generalforsamling. Utover dette gir A- og B-aksjene 

like rettigheter. 

 

§ 5 

Omsettelighet 

Selskapets aksjer er fritt omsettelige med de begrensninger som følger av § 6 nedenfor. 

§ 6 

Eierbegrensning og stemmerett 

Ingen aksjonær kan eie mer enn 30 % av aksjene eller stemme for mer enn 30 % av det 

samlede antall stemmer som kan avgis i henhold til selskapets vedtekter. Like med 

aksjonærens egne aksjer regnes her de aksjer som eies eller overtas av  

 

a) aksjonærens ektefelle, mindreårige barn eller personer som aksjonæren har felles 

husholdning med; 

 

b) selskap hvor aksjonæren har slik innflytelse som nevnt i allmennaksjelovens § 1-2; 

 

c) selskap innen samme konsern som aksjonæren, og 

 

d) noen som aksjonæren har forpliktende samarbeid med når det gjelder å gjøre bruk av 

rettighetene som aksjonær.  

 

§ 7 

Vedtektsendringer 

Beslutning om endring av vedtektene fattes av generalforsamlingen og krever tilslutning 

av mer enn (i) 3/4 av den aksjekapital som er representert på den aktuelle 



 2 

generalforsamlingen og (ii) 3/4 av de A-aksjene som er representert på den aktuelle 

generalforsamlingen.  

 

Første ledd gjelder tilsvarende for beslutning om, eller stemmegivning vedrørende:  

 

a) Endring av vedtektene i direkte eller indirekte eide datterselskaper eller salg av aksjer 

eller virksomhet, herunder rettede emisjoner, fusjoner eller fisjoner, i slike 

datterselskaper til andre enn annet selskap i Schibstedkonsernet.  

 

b)  Overdragelse av utgivelsesrettighetene til Aftenposten og Verdens Gang til andre enn 

annet selskap i Schibstedkonsernet.  

 

Generalforsamlingen kan med flertall som nevnt i første ledd beslutte å gi styret fullmakt 

til å treffe avgjørelse i saker som nevnt i annet ledd a) og b).  

 

Styret påser at det i datterselskapers vedtekter inntas bestemmelser som er nødvendig 

for å sikre gjennomføringen av denne bestemmelsen.  

 

§ 8 

Styre 

 

Selskapets styre skal bestå av 6 til 11 medlemmer, samt varamedlemmer, etter 

generalforsamlingens nærmere beslutning. De ansatte i konsernet skal være representert 

i styret med det antall representanter som følger av gjeldende avtaler med selskapet. 

Det innebærer at de ansatte i konsernet skal ha 2 styremedlemmer når styret består av 

6,7 eller 8 medlemmer, og at de ansatte i konsernet skal ha 3 styremedlemmer når 

styret består av 9, 10 eller 11 medlemmer. 

 

Aksjonær som eier 25 % eller mer av selskapets A-aksjer skal ha rett til å utpeke ett av 

de styremedlemmer som velges av aksjonærene. Styrets medlemmer velges for ett år 

om gangen.  

 

§ 9  

Firma 

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan 

meddele prokura.  

 

§ 10  

Generalforsamling 

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:  

 

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd 

eller dekning av årsunderskudd. 

 

2. Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse  

 

3. Valg av valgkomité når Valgkomiteen er på valg. Til Valgkomiteen skal velges 3 

medlemmer. Generalforsamlingen velger Valgkomiteens leder. Valgkomiteen velges 

for 2 år om gangen, og innstiller blant annet overfor generalforsamlingen på valg av 

aksjonærvalgte styremedlemmer og evt. varamedlemmer når disse er på valg, eller 

når det må foretas suppleringsvalg. Valgkomiteen skal så vidt mulig kunngjøre sine 

kandidatforslag i innkallingen til generalforsamlingen. 

 

Valgkomiteen foreslår honorar til styrets medlemmer overfor generalforsamlingen. 

Forslag til styrehonorar skal fremmes forskuddsvis for 1 år av gangen regnet fra 

generalforsamlingen. 
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Valgkomiteen kan forøvrig uttale seg om, og eventuelt fremme forslag overfor 

generalforsamlingen, i saker som angår styrets størrelse, sammensetning og 

arbeidsform, og kan uttale seg om forhold som angår selskapets forhold til revisor, 

herunder fremme forslag om valg av revisor og revisors honorarer. 

 

4. Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og evt. varamedlemmer som er på valg.  

 

5. Selskapet kan i innkalling til generalforsamling angi en frist for påmelding som ikke 

må utløpe tidligere enn 5 dager før generalforsamlingen.  

 

6. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen. 

 

§11  

Elektronisk kommunikasjon med aksjeeiere 

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort 

tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at 

dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov 

skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel 

kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på 

generalforsamlingen.  

 

 

***** 

 

 


