
KR-0002/B Endret 12/ 2011 

ERKLÆRING OM NASJONALITET 
AKSJESELSKAP ELLER DERMED LIKESTILT 

SELSKAP MED BEGRENSET ANSVAR

SKIPETS NAVN: 

KJENNINGSSIGNAL: 

IMO NR. (hvis tildelt) 
Undertegnede signaturberettiget styremedlem(-mer) i: 

FIRMANAVN: 

NASJONALITET: 

ADRESSE: 

POSTNR. 

POSTADR. 
ORG.NR. 
9 siffer 

TLF: FAKS: 

E-POST: 

Bekrefter at selskapet er: (kryss av for ett av alternativene) 
eier av ovennevnte skip 

representant for eier iht. NIS-lovens § 1, l. ledd nr. 3 / Sjølovens § 1, 3. ledd 

representant for eier, ref. ”Erklæring om nasjonalitet for Kommandittselskap, Nr. KR-0004” 

parthaver i rederiet 
Partrederiets navn 

Videre bekreftes at selskapet (kryss av ett av alternativene) 
1) har hovedkontor og styrets sete i Norge 

og at styrets flertall - herunder formannen - består av norske statsborgere som er bosatt i Norge og har bodd her de 
siste to år, og at norske statsborgere eller dermed likestilte (sjølovens  §1, annet ledd) eier aksjer eller andeler 
svarende til minst 6/10 av selskapets kapital og kan utøve stemmerett i selskapet med minst 6/10 av stemmene 
(sjølovens §1, punkt 4) 
eller 
Dersom vilkårene i pkt., 1 ikke er oppfylt 
2) har hovedkontor og styrets sete i land tilknyttet EØS avtalen. 

og at styrets flertall-herunder formannen-består av statsborgere fra land tilknyttet EØS-avtalen som er bosatt i land 
tilknyttet EØS-avtalen og har bodd der i de siste to år og at statsborgere fra EØS-land eller selskap eller virksomhet 
som omfattes av EØS land, eier aksjer eller andeler svarende til minst 6/10 av stemmene, jf. sjølovens § 1, 3. ledd 
Gjelder eier: 
For sistnevnte alternativ (alt. 2), kreves oppnevnt norsk driftsselskap, som skal registreres i skipsregisteret, jf. 
sjølovens § 13. 
Hvis eierselskapet ikke er registrert som norsk selskap i foretaksregisteret, skal oppnevnes representant bosatt i 
Norge, jf. Sjølovens § 1, siste ledd. 

den 

signaturberettiget underskrift iht. firmaattest - vennligst gjenta med trykte bokstaver 

SENDES DIREKTE TIL 
Sjøfartsdirektorat avd. Skipsregistrene på epost, post@nis-nor.no
alternativt,
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN
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