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OFFICE TRANSLATION (ENGLISH)

1. SELSKAPETS FORETAKSNAVN

1. COMPANY NAME OF THE COMPANY

Selskapets foretaksnavn er JOIN21 AS. Selskapet
er et aksjeselskap.

The company's company name is JOIN21 AS. The
company is a limited company.

2. FORRETNINGSKONTOR

2. BUSINESS OFFICE

Selskapet forretningskontor er i Hagan, Nittedal
kommune.

The registered business address of the company
is in Hagan, Nittedal municipality.

3. SELSKAPETS VIRKSOMHET

3. THE COMPANY'S BUSINESS

Selskapets virksomhet skal kunne være - direkte
og/eller indirekte – å utvikle programvare,
internettvirksomhet og alt som er beslektet eller
står i forbindelse med dette. Videre skal
selskapets virksomhet kunne være – direkte og
/eller indirekte – å levere konsulent-, analyser-,
og andre relaterte tjenester. Selskapet skal også
kunne kjøpe, eie – helt eller delvis – eller delta i
selskaper eller næringsfortak som driver annen
virksomhet.

The Company's business must be able - directly
and/or indirectly - to develop software, internet
business and everything related or associated
with this. Furthermore, the company's business
could be – directly and/or indirectly – to deliver
consulting, analysis, and other related services.
The Company shall also be able to buy, own – in
whole or in part – or participate in companies or
commercial ventures who runs other business.

4. SELSKAPETS AKSJEKAPITAL
Selskapets aksjekapital er NOK 670.912,80 fordelt
på 6.709.128 aksjer av klasse A med et samlet
pålydende på NOK 670.912,80 og 0 aksjer av
klasse B med samlet pålydende NOK 0,-, i alt
6.709.128 aksjer hver pålydende NOK 0,10.
Klasse A aksjer med fulle rettigheter. Klasse B
aksjer uten stemmerett. For øvrig gir alle aksjer
lik rett i selskapet.

5. STYRET
Styret skal bestå av 2 til 5 styremedlemmer.
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4. THE COMPANY'S SHARE CAPITAL
The company's share capital is NOK 670,912.80
divided into 6,709,128 Class A shares with a total
face value of NOK 670,912.80 and 0 Class B
shares with a total face value of NOK 0, a total of
6,709,128 shares each with a face value of NOK
0.10.
Class A shares are carrying voting rights. Class B
shares have no voting rights. Otherwise, all
shares give equal rights in the company.

5. THE BOARD OF DIRECTORS
The Board of Directors shall consist of 2 to 5
board members.
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6. GENERALFORSAMLING

6. GENERAL MEETING

Generalforsamlingsmøter innkalles skriftlig og
senest med den minstefrist som er fastsatt i
aksjeloven.

The general meetings are convened in writing and
at the latest with the minimum deadline
stipulated in the Companies Act.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker
behandles og avgjøres:

At the annual general meeting, the following
cases are processed and decided:

•

Godkjennelse av årsregnskapet og
årsberetningen, herunder utdeling av
utbytte.

•

Approval of the annual accounts and the
annual report, including distribution of
dividend.

•

Andre saker som etter loven eller vedtektene
hører under generalforsamlingen.

•

Other cases as per the law or by articles of
association belong to the general meeting

*) Sist endret på generalforsamling den 21.
november 2020.

JOIN21 AS | www.Join21.com | org.no. 919 290 153 MVA

*) Last modified at the general meeting on
November 21, 2020.
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