
Vedtekter for Posten Norge AS 

Fastsatt: 01.07.2002 Sist endret: 23.06.2021 

 

§ 1 

Selskapets navn er Posten Norge AS. 

 

§ 2 

Selskapets forretningskontor er i Oslo. 

 

§ 3 

Selskapet skal på forretningsmessig grunnlag drive post- og logistikkvirksomhet, samt annen 

virksomhet som står i direkte sammenheng med dette. Virksomheten kan drives av selskapet 

selv, av heleide datterselskaper, eller gjennom andre selskaper det har eierandeler i eller 

samarbeider med. 

 

Selskapet skal være en tilbyder som kan møte samfunnets behov for landsdekkende posttjenester. 

 

§ 4 

Selskapets aksjekapital er NOK 3 120 000 000 fordelt på 3 120 000 aksjer som hver er 

pålydende NOK 1 000. 

 

§ 5 

Selskapet skal ha et styre med 7-10 medlemmer. Av disse velges medlemmer av og blant de 

ansatte i tråd med den til enhver tid gjeldende lovgivning. 

 

§ 6 

Selskapets firma tegnes i fellesskap av styreleder og et styremedlem. 

 

§ 7 

Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16 a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen 

godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16 b Rapport om lønn og annen godtgjørelse 

til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for 

ledende personer. Retningslinjer i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a og forskriften skal legges 

frem for godkjennelse for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Retningslinjene skal også 

inneholde en redegjørelse om hvordan "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig 

eierandel" er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med 

allmennaksjeloven § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra 

og med 2023. 

 

§ 8 

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. På den ordinære 

generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: 

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 

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

 

§ 9 

Prinsippene i lov om målbruk i offentleg teneste (målbrukslova) skal følges ved kunderettet 



informasjon om de leveringspliktige tjenestene. For øvrig skal prinsippene i målbrukslova følges 

så langt råd er, men likevel slik at det ikke utgjør noen ulempe av betydning i forhold til 

konkurrenter. 

 

*** 


