Vedtekter
for Sunndal Næringsselskap AS
Vedtatt 18.12.97. Endret 30.05.2002 og 30.06.2014.

§1
Selskapets navn er Sunndal Næringsselskap AS. Selskapet er et aksjeselskap

§2
Selskapets forretningskontor er i Sunndal kommune, 6600 Sunndalsøra.

§3
Selskapets formål er å arbeide for å fremme næringslivet i Sunndal kommune. Det skal skje ved å bidra til
etableringer av ny virksomhet og utvikling av eksisterende virksomhet ved bruk av de økonomiske midlene selskapet
rår over, og delta i andre selskaper som har som formål å utvikle næringslivet i kommunen.

§4
Selskapets aksjekapital er på kr 307.000,- fordelt på 307 aksjer pålydende kr 1.000,-.

§5
Selskapets styre skal ha 6 medlemmer. Styret skal søkes sammensatt
• av personer med kvalifikasjoner som bidrar til at selskapets formålsparagraf oppfylles.
• med representanter på følgende måte:
o to (2) nominert av Sunndal kommune
o tre (3) fra lokalt næringsliv, hvorav 1 nominert av Hydros ledelse og to (2) av Sunndal Næringsforening
o en (1) fritt valgt nominert av eierne
Styret velges for ett år om gangen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Dersom stemmelikhet ved avstemminger i styret
har leder dobbeltstemme.

§6
Selskapets firma tegnes enten av styrets leder alene eller av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele
prokura. Styret tilsetter og avsetter daglig leder.

§7
Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjonærer forkjøpsrett. Aksjene fordeles i henhold til den tidligere
aksjebesittelse. Melding om kjøpstilbud skal gis styret skriftlig. Overdragelsesprisen ved bruk av forkjøpsrett skal
være lik pålydende for aksjene. Styret varsler deretter straks de berettigede pr. rekommandert brev.
Forkjøpsretten gjelder på ellers like vilkår. Dersom det er gitt meddelelse om at det foreligger gave eller gavesalg,
eller det bestrides at den oppgitte kjøpesum er reell, må skjønn være begjært innen den samme frist som er fastsatt for
å gjøre forkjøpsretten gjeldende.
Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 14 dager fra det tidspunkt styret pr. rekommandert brev fikk melding fra
selgende aksjonær. Løsningssummen må deretter betales innen 14 dager etter at beløpet er endelig fastsatt.

§8
Alle aksjeoverdragelser skal ha styrets godkjennelse. Transport av aksjer er således ikke gyldig før styret har godkjent
transporten med påtegning på aksjene. Alle aksjer skal ha påtegning om denne bestemmelse.

§9
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse til generalforsamling skjer
skriftlig med 2 ukers varsel. Innkallelsen skal angi de saker som skal behandles.
Forslag fra aksjonærene må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være innlevert til styrets leder
innen den 15. mai samme år.
Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges.
På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjonær kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig
fullmakt.

§10
På den ordinære generalforsamling skal behandles:
1. Styrets årsberetning
2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
3. Fastsettelse av honorar til styret og revisor
4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utbetaling av
utbytte
5. Valg av styre i henhold til vedtektenes §5, samt styrets leder og nesteleder
6. Valg av valgkomite henhold til vedtektenes §11, samt leder for denne
7. Valg av revisor
8. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen

§11
Valgkomiteen skal ha tre (3) medlemmer, være sammensatt av eierrepresentanter, og søkes sammensatt med en (1)
representant oppnevnt av Sunndal Næringsforening, en (1) av Sunndal kommune og en (1)fritt valgt.
Valgkomiteen skal forberede kommende års valg, herunder innstille på valg av leder og nestleder i styret. Innstillingen
skal begrunnes.

§12
Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når aksjonærer som representerer
minst 10% av aksjekapitalen krever det. Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 8 dagers
varsel.
På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen.

§13
Ved eventuell oppløsning av selskapet skal aksjekapitalen tilbakeføres aksjonærene til pålydende kurs.
Midler utover aksjekapitalen skal utdeles til formål til fremme for næringsutvikling i Sunndal kommune.

Disse vedtektene ble sist endret og vedtatt i ordinær generalforsamling 30.06.2014. Til grunn for
generalforsamlingens vedtak ligger at gjeldende aksjonæravtale av 11.04.2002 samtidig er opphørt.

