Allservice A/S
Vedtekter 25. mai 2000

§1
Seiskapets navn er Ailservice A/S.
§2
Seiskapets forretningskontor er i Stavanger.

§3
Seiskapets formal er gjennom nringsvirksomhet a skape grunniag for attføring av
yrkesherninede. Formâlet med attføringsvirksornheten er avklaring og kvalifisering med sikte
pa formidling til ordinrt arbeidsliv eller utdanning. Bedrifien kan ogsã i begrenset omfang gi
tilbud om yang sysselsetting for personer som ikke er aktueile for âpent arbeidsmarked, eller
for andre sysseisettingstiitak.
§4
Seiskapets aksjekapital er kr. 2.957.600,- fordeit pa. 29.576,- aksjer a kr. 100,-.
Aksjemajoniteten skal innehas av komnmner og fylkeskommuner. Aksjenes omsettelighet
skal vre begrenset silk at saig eller annen form for overdragelse ikke kan finne sted uten
styrets godkjenning. Seiskapet skal ikke dele Ut utbytte til aksjonrene. Seiskapets overskudd
skal forbii i bedriften og disponeres til formal som styrker fremtidig drift.

Ved Iikvidasjon av seiskapet, skal formue utover aksjekapitalen, i samrd med og etter
godkjenning av tilskottsinstitusjonene nyttes til beste for yrkeshemmede.
§5
Seiskapet skal ledes av et styre pâ7 mediernmer. Leder velges av generalforsamlingen ved
sarskiIt vaig for ett & om gangen.
Hvert âr velges to styremediernmer med en funksjonstid pâ2 an, og to varamedlemmer med
en funksjonstid pA ett an.
To styremedlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte. De
ansattes representanter/ vararepresentanter veiges ito valgkretser, fra de fast ansatte, og fra de
yrkeshemmede. Vaigperioden er to an.
§6
Seiskapets signatur innehas av styreleder alene, adntinistrerende direktør alene ellen to
styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.
§7
Selskapet skal ha et attføringsutvalg. Attføringsutvalgets sanunensetning og funksjonsomrâde
følger de til enhver til gjeldende retningslinjer.
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§8
Den ordinre generalforsamling skal behandle og avgjøre:
1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av rsoverskudd
eller dekning av ársunderskudd.
2. Fastsetting av konsernregnskap og konsernbaianse.
3. Vaig av styreleder og styre ved utløpt funksjonstid.
4. Andre saker som etter by eller vedtekter hrer under generalforsamlingen.
§9
For øvrig henvises til den til enhver tid e1dende aksjelovgivning.
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