VEDTEKTER
UNIFIED MESSAGING SYSTEMS ASA
Org. nr. 980 400 255
(Sist endret 19. desember 2016. Rød tekst er forslåtte endringer til GF 2017)
§1
Selskapets foretaksnavn er Unified Messaging Systems ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
§2
Selskapets forretningskontor er i Oslo.
§3
Selskapets formål er å drive utvikling, salg og service av programvare, direkte eller gjennom annet
selskap.
§4
Aksjekapitalen er på kr 1.909.139,38, fordelt på 190.913.938 aksjer, hver pålydende kr 0,01. Selskapets
aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.
§5
Selskapets styre skal ha fra 3 til 9 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
Selskapets firma tegnes av styrets leder eller 2 styremedlemmer i fellesskap.
§6
Selskapets aksjer er fritt omsettelige.
§7
På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
-  
-  

Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

§8
Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen en frist, som
angitt i innkallingen, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Har
aksjeeieren ikke meldt seg i rett tid, kan han nektes adgang.
Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i
aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).
Det er ikke nødvendig å sende dokumenter til aksjeeierne som gjelder saker som skal behandles på
generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lovgivning skal inntas i eller vedlegges
innkallingen til generalforsamlingen, dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside
senest 21 dager før generalforsamlingen avholdes. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt
dokumenter vederlagsfritt som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
Aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode
før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal
fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt. For slik stemmegivning
skal det benyttes en betryggende metode for å bekrefte avsenderens identitet.

§9
Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomitéen skal bestå av 3 medlemmer hvorav én skal være
komitéens leder. Generalforsamlingen velger valgkomitéens leder og øvrige medlemmer og fastsetter
nærmere retningslinjer for valgkomitéens virksomhet.
---

