VEDTEKTER
for
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS
(NIOM as)
Org nr 994 970 135
§1
Selskapets navn er Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM as).
§2
Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.
§3
Selskapet er et selvstendig rettssubjekt. Økonomisk ansvar som selskapet pådrar seg kan ikke
gjøres gjeldende mot Norwegian Research Centre AS (NORCE AS) eller Helse- og
omsorgsdepartementet, og selskapet kan ikke forplikte NORCE AS eller Helse- og
omsorgsdepartementet ved sine disposisjoner.
§4
Selskapet skal fremme og videreføre det nordiske samarbeidet innenfor til enhver tid
gjeldende mandat og rammekontrakt mellom selskapet og Nordisk Ministerråd. Selskapet
skal tilstrebe en høy nordisk profil og skape en merverdi ut over det faglige samarbeidet.
Selskapets formål er å sikre at medisintekniske produkter, som benyttes innen tannpleien i
Norden, oppfyller de helsemessige og tekniske krav som kan stilles med hensyn til
utviklingen innen området. Selskapets oppgaver er forskning, materialprøving,
standardisering og opplysningsvirksomhet rettet mot de nordiske lands helsemyndigheter og
tannhelsetjenesten i de nordiske land. Selskapets forsknings- og informasjonsvirksomhet skal
være vitenskapelig fundert og praktisk anvendelig i klinisk virksomhet.
§5
Selskapets aksjekapital er NOK 100 000 fordelt på 100 aksjer, hver pålydende NOK 1 000.
Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.
§6
Selskapets aksjer kan ikke omsettes uten godkjenning av selskapets generalforsamling.

§7
Selskapet kan ikke ta opp langsiktige lån.
§8
Sammensetning av selskapets styre skal gjenspeile selskapets nordiske profil, faglige behov
og oppgaver.
Selskapets styre skal ha ti medlemmer, hvorav styreleder har dobbeltstemme.
Styremedlemmer og varamedlemmer velges av generalforsamlingen som følger:


Fem medlemmer og tre varamedlemmer, inkludert styreleder, foreslås av NORCE
AS.



Helse- og omsorgsdepartementet i Norge foreslår ett medlem med personlig
varamedlem.



Berørte departementer i Danmark, Finland, Island og Sverige foreslår ett medlem hver
med personlig varamedlem.



En representant fra de selvstyrende områdene – Færøyene, Grønland og Åland kan
møte i styret med talerett.



En representant valgt av de ansatte har rett til å møte i styret med talerett.

Medlemmene med varamedlemmer velges for en periode på tre år.
§9
Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
§ 10
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:
(1) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.
(2) Andre saker som etter aksjeloven, regnskapsloven, andre lover, forskrifter og avtaler
hører under generalforsamlingen.
(3) Valg av selskapets styreleder, medlemmer og varamedlemmer.
§ 11
Selskapet har ikke erverv til formål og skal ikke dele ut utbytte.

§ 12
I tilfelle oppløsning av selskapet, skal selskapets eventuelle aktiva anvendes slik at selskapets
formål realiseres. Etter samråd med Nordisk Ministerråd, avgjør NORCE AS og Helse- og
omsorgsdepartementet som generalforsamling, hvem selskapets eventuelle aktiva skal tilfalle.
§ 13
Endringer i vedtektene skal godkjennes av generalforsamlingen etter at Nordisk Ministerråd
har hatt anledning til å uttale seg.
***
Vedtatt på generalforsamling 9. april 2019

***

