Vedtekter for Avinor AS
(29. mai 2017)

§1
Selskapets navn er Avinor AS.
§2
Selskapets forretningskontor er i Oslo.
§3
Selskapets samfunnsoppdrag er å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner for sivil
sektor og en samlet flysikringstjeneste for sivil og militær sektor. Eieren avgjør hvilke lufthavner
selskapet skal drive.
Virksomheten skal drives på en sikker, effektiv og miljøvennlig måte, og sikre god tilgjengelighet for
alle grupper reisende.
Selskapet skal i størst mulig grad være selvfinansiert gjennom inntekter fra hovedvirksomheten og
annen forretningsvirksomhet i tilknytning til lufthavnene. Internt i selskapet skal det skje en
samfinansiering mellom bedriftsøkonomisk lønnsomme og ulønnsomme enheter.
Virksomheten kan drives av selskapet selv, av heleide datterselskaper, eller av andre selskaper det
har eierandeler i eller samarbeider med. Eieren avgjør om den samlede driften av en lufthavn kan
settes bort til andre basert på kontrakt, og om en slik lufthavn skal unntas fra samfinansieringen.
Selskapet skal utføre samfunnspålagte oppgaver slik de er fastlagt av eieren.
§4
Selskapets aksjekapital er NOK 5 400 100 000 fordelt på 540 010 aksjer som hver er pålydende NOK
10 000.
§5
Langsiktige lån til finansiering av anleggsmidler kan bare tas opp innenfor en ramme som sikrer at
konsernets egenkapital ikke underskrider 40 prosent av summen av konsernets til enhver tid netto
rentebærende gjeld og egenkapital. Ved inngåelse av langsiktige finansieringsavtaler kan det ikke
stilles pant i enkelte eiendeler i Avinor AS eller datterselskaper som inngår i konsernets
basisvirksomhet.
§6
Selskapets firma tegnes i fellesskap av styreleder og et styremedlem.
§7
Styret tilsetter selskapets daglige leder og fastsetter tilsettingsvilkårene for denne.
Styret skal fastsette instruks for selskapets daglige leder.
Styret skal legge en plan for sitt eget arbeid og arbeide for å utvikle sin egen kompetanse.
Styret skal hvert år evaluere sitt arbeid og sin kompetanse.
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Styret skal påse at det foreligger tilfredsstillende systemer for intern kontroll av selskapets
virksomhet og at det regelmessig gjennomføres risikoanalyser med oppfølgende forebyggende tiltak
og beredskapstiltak.
Styret skal sørge for at selskapet tar samfunnsansvar.
§8
Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
Denne tas inn som en note til årsregnskapet. Erklæringen skal ha et slikt innhold som er angitt i
allmennaksjelovens § 6-16a og skal i tillegg inneholde en redegjørelse om hvordan statens
”Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig
eierandel” er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Erklæringen skal behandles på selskapets
ordinære generalforsamling som foreskrevet i allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.
§9
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.
§10
Styret skal forelegge for samferdselsministeren alle saker som antas å være av vesentlig
samfunnsmessig eller prinsipiell betydning, herunder saker om hel-/delprivatisering av
basisvirksomhet.
Styret skal hvert år legge frem for samferdselsministeren en plan for virksomheten med
datterselskaper, som omfatter følgende forhold:
1. Statusbeskrivelse av markedet og konsernet, herunder utviklingen i konsernet siden den
forrige planen ble lagt frem.
2. Hovedtrekk ved konsernets virksomhet de kommende år, herunder større omorganiseringer,
videreutvikling og avvikling av eksisterende virksomheter og utvikling av nye.
3. Konsernets investeringsnivå, vesentlige investeringer og finansieringsplaner.
4. Vurderinger av den økonomiske utvikling i planperioden.
5. Rapport om tiltak og resultater vedrørende selskapets samfunnsoppdrag, samfunnspålagte
oppgaver og samfunnsansvar.
Styret skal forelegge for samferdselsministeren vesentlige endringer i slike planer som tidligere er
lagt frem.
§11
Prinsippene i lov om målbruk i offentleg teneste (målbrukslova) skal følges ved kunderettet
informasjon. For øvrig skal prinsippene i målbrukslova følges, men likevel slik at det ikke utgjør noen
ulempe av betydning i forhold til konkurrenter.

