Vedtekter for Zwipe AS org. nr.: 994 553 607
(sist endret 14. mai 2019)

§1

Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Zwipe AS.
§2

Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.
§3

Virksomhet

Zwipe skal utvikle løsninger som gir sikker, rask og enkel identifisering av personer ved hjelp av
biometri. Løsningene kan benyttes på en mengde HW plattformer, så som kort, telefoner, PC-er
eller et hvilket som helst utstyr som kan være bærer av våre løsninger. Selskapet søker å utvikle
nye løsninger, og vil ta del i investeringsvirksomhet, konsulentvirksomhet og
utviklingsvirksomhet og andre aktiviteter i relevante markeder.
§4

Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 1 595 328,80 fordelt på 15 953 288 aksjer, hver pålydende
NOK 0,10.
Aksjene skal registreres i Verdipapirsentralen.
§5

Ledelse

Selskapets styre består av to 2 til 9 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere
beslutning.
Selskapets firma tegnes av daglig leder alene, styrets formann alene, eller to styremedlemmer i
fellesskap.
Styret kan meddele prokura.
§6

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.
Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1. Fastsettelse av resultatregnskapet og balansen.
2. Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte
balanse, samt utdeling av utbytte.
3. Valg av styre.
4. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.
§7

Overdragelse av aksjer

Aksjene skal være fritt omsettelige.
§8

Elektronisk kommunikasjon med selskapets aksjonærer

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort
tilgjengelige for aksjonærene 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 en generalforsamling. En aksjeeier kan likevel kreve å få
tilsendt dokumenter per vanlig post som gjelder saker som skal behandles på
generalforsamlingen. Selskapet vil også tilstrebe å sende innkallinger og vedlegg m.v. til
generalforsamlinger per e-post til aksjonærer som har opplyst om sin e-postadresse til
selskapet.
§9

Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens oppgaver er
å gi en anbefaling til den ordinære generalforsamlingen (og andre generalforsamlinger) om
hvem som skal velges som medlemmer og varamedlemmer til styret og valgkomiteen samt om
medlemmenes honorarer.
§ 10

Innkallingsfrist til generalforsamling

Innkallingsfristen til generalforsamling (ordinær og ekstraordinær) er 21 dager.

