Vedtatt på generalforsamlingen 7. mai 2020

Vedtekter for
Yara International ASA
§1
Selskapets navn er Yara International ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
§2
Selskapets formål er å drive industri, handel og transport, samt å drive annen virksomhet med
tilknytning til disse formål. Virksomheten kan også drives ved deltagelse i eller i samarbeid
med andre foretak
§3
Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.
§4
Aksjekapitalen er NOK 455.824.802,90 fordelt på 268.132.237 aksjer, hver pålydende NOK
1,70.
§5
I tilfelle av utvidelse av aksjekapitalen og forutsatt at den på vedkommende tidspunkt
gjeldende norsk lov tillater det, er det ved enhver slik aksjeutvidelse forbeholdt fortrinnsrett til
tegning på de av styret fastsatte tegningsvilkår for inntil
a) 0.83% av utvidelsen for innehaverne av de 83 ikke innløste stiftersertifikater utstedt av
Norsk Hydro-elektrisk kvælstofaktieselskab og inntil
b) 2.79% av utvidelsen for innehaverne av de 4.343 ikke innløste tegningssertifikater utstedt
av Norsk Hydro-elektrisk kvælstofaktieselskab.
Disse fortrinnsrettigheter gjelder ikke hvor forhøyelsen foretas for å tildele aksjer til
tredjemann som vederlag for tilskudd av verdier, som de gjør til selskapet.
§6
Selskapet skal ha et styre bestående av 3-11 personer.
§7
Selskapet skal ha en valgkomité bestående av fire medlemmer som velges av
generalforsamlingen.
Styrets leder og daglig leder skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i
valgkomiteen før den avgir sin endelige innstilling.
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Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om:
a) valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret,
b) honorar til medlemmer av styret og styreutvalg, og
c) valg av og honorar til medlemmer av valgkomiteen
Valgkomiteen foreslår og generalforsamlingen vedtar instruks for valgkomiteen.
§8
Selskapets firma tegnes av styreleder, av to styremedlemmer i fellesskap og av daglig leder.
§9
Innkalling til generalforsamlingen foretas av styret i overensstemmelse med gjeldende
lovgivning.
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke
sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets nettside. Dette
gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til
generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt kostnadsfritt dokumenter
som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
I innkallingen kan det fastsettes at aksjeeiere som personlig eller ved fullmektig ønsker å møte
og avgi stemme på generalforsamlingen, må melde dette til selskapet innen en bestemt angitt
frist, som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før møtet.
Styret kan beslutte at aksjeeierne kan avgi skriftlig stemme, herunder ved bruk av elektronisk
kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det
benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen. Styret kan fastsette nærmere
retningslinjer for stemmegivningen, og fremgangsmåten for slik stemmegivning skal fremgå
av innkallingen til generalforsamlingen.
§10
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned og skal behandle
og avgjøre:
a) Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
b) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
Styret kan beslutte at aksjeeierne skal kunne delta på generalforsamlingen ved bruk av
elektroniske hjelpemidler, herunder at de kan utøve sine rettigheter som aksjeeiere
elektronisk. Systemene for slik deltakelse må sikre at deltakelsen og stemmegivningen kan
kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en betryggende metode for å
autentisere aksjeeierne. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for elektronisk deltakelse,
og fremgangsmåten for slik deltakelse skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen.

