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Den Norske Opera & Ballett AS 

 
 

§ 1  

 

Selskapets navn er Den Norske Opera & Ballett AS, med forretningskontor i Oslo.  

 

§ 2  

 
Selskapets hovedvirksomhet er produksjon og formidling av opera og ballett av høy kvalitet til et 

bredt publikum. Selskapet har ideelt formål og aksjonærene kan ikke ta utbytte.  

 

§ 3 

 

Aksjekapitalen utgjør kr 100.000,- fordelt på 200 A-aksjer á kr 500,-.  

A-aksjer kan bare eies av Den norske stat.  

 

§ 4  

 
Selskapets regnskapsår skal følge kalenderåret. Eventuelt overskudd tillegges selskapets 

egenkapital. 

 

§ 5  

 

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert 

regnskapsår. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller revisor 

eller en aksjonærgruppe skriftlig krever det.  

 
Generalforsamlingen innkalles av styret med fire ukers varsel. Fristen kan forkortes til to uker når 

det finnes nødvendig. Innkalling skjer skriftlig til hver aksjonær.  

 

På den ordinære generalforsamling behandles årsregnskapet, styrets årsberetning og andre saker 

som hører under generalforsamlingen, herunder g, valg av revisor og godkjennelse av revisors 

godtgjørelse. 

 

 

 



 

 

 

§ 6 

 

Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet. 

Den Norske Opera & Ballett skal følge bestemmelsene i allmennaksjeloven og tilhørende 

forskrift om retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer og rapport om godtgjørelse til 

ledende personer. Retningslinjer og lønnsrapport skal legges frem for godkjennelse for 

ordinær generalforsamling. 
 

 

§ 7 

 
Selskapet skal ha et styre på sju til åtte medlemmer. To av medlemmene med varamedlemmer 

samt to observatører velges av de ansatte, hvorav ett medlem med første og andre varamedlem 

samt en observatør av og blant det kunstneriske personalet og ett medlem med første og andre 

varamedlem samt en observatør av og blant det øvrige personalet. De øvrige medlemmene velges 

av A-aksjonærene.  

 

Samtlige medlemmer, observatører og varamedlemmer velges for to år av gangen.  

 

Leder og nestleder velges av A-aksjonærene.  

 
Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 

 

 

§ 8 

 

Styrets leder kaller sammen styret. Styret holder vanligvis møte seks til syv ganger i året og ellers 

når styrets leder, et styremedlem eller administrerende direktør krever det. Styret er vedtaksført 

når minst fire medlemmer er tilstede.  

 
Administrerende direktør har møterett. Øvrige ledere og personale innkalles til styremøtene etter 

behov.  

 

Det føres protokoll over styrets forhandlinger.  

 

Styret avgjør alle anliggender som ikke etter aksjeloven eller vedtektene er lagt til 

generalforsamlingen. Styrets leder eller nestleder og et annet styremedlem tegner selskapets firma 

i forening.  

 

Styret ansetter administrerende direktør. Styret ansetter dessuten de kunstneriske ledere som 
rapporterer til administrerende direktør etter innstilling fra denne. Det øvrige personalet ansettes 

av administrasjonen.  

 

§ 9 

 

Administrerende direktør forestår den daglige ledelse etter instruks som fastsettes av styret.  

 

§ 10 

 

Ved selskapets oppløsning skal dets midler benyttes til å støtte opera- og ballettvirksomhet i 

Norge. 


