
VEDTEKTER FOR ATTENDE AS 
(ekstraordinær generalforsamling 17. januar 2013) 

 

§ 1 

Selskapets navn skal være ATTENDE AS. 

 

§ 2 

Selskapets forretningskontorer er i Stavanger kommune. 

 

§ 3 

Som arbeidsmarkedsbedrift skal selskapet stimulere til utvikling gjennom produksjon 

og tjenester som er verdiskapende for den enkelte og for samfunnet.  

 

Selskapets virkemidler er: 

 

 - produktutvikling 

 - tilrettelagt arbeid 

 - tjenesteytende arbeid 

 - salgsvirksomhet 

 - annen egnet næringsvirksomhet 

 - tilstrebing av selvstendighet, medbestemmelse og ansvar for alle ansatte. 

 

§ 4 

Aksjekapitalen er på kr. 1 532 000,- fordelt på 153 200 aksjer á kr. 10,- og lydende på 

navn. Hver aksje representerer en - 1 - stemme i generalforsamlingen. 

 

§ 5 

Aksjenes omsettelighet skal være begrenset slik at overdragelse ikke kan finne sted 

uten styrets godkjenning. Ved salg eller overdragelse eller ved utvidelse av 

aksjekapitalen har de opprinnelige aksjonærene fortrinnsrett og forkjøpsrett. 

Dersom flere vil gjøre fortrinnsrett og/eller forkjøpsrett gjeldende, skal aksjene 

fordeles mellom dem i forhold til tidligere aksje tall. Dersom salg eller annen 

overdragelse av aksjene tas opp, varsler styret umiddelbart aksjonærene som da, innen 

en måned fra mottakelsen av styrets varsel, kan gjøre forkjøpsretten gjeldende. 

Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker den 

fremtidige drift. 

 

§ 6 

Selskapets styre skal ha 7 medlemmer. Av disse velges 3 medlemmer av Stavanger 

kommune, 1 medlem av Sandnes kommune, 1 medlem av Rogaland fylkeskommune og 

2 medlemmer av og blant de ansatte. Styret skal ha 5 vararepresentanter, hvorav 2 

vararepresentanter velges av og blant de ansatte, mens øvrige 3 vararepresentanter 

velges av øvrige aksjonærer enn de nevnte. Første vararepresentant skal ha møterett i 

styret. 

 

Funksjonstiden for styret er 4 år, med unntak av ansattrepresentanter som velges for 2 

år. Perioden følger den kommunale valgperioden. Styret velger selv leder hvert annet 

år. Styret står for tilsetting av daglig leder.  



 

 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved 

stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. 

 

Daglig leder er sekretær for styret. 

 

Styret kan meddele prokura. 

 

§ 7 

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret 

innkaller til generalforsamling med en ukes varsel. Aksjeeierne skal varsles om 

tidspunktet for generalforsamlingen, slik at de innen fristen på 4 uker kan melde saker 

til styret de ønsker behandlet av den ordinære generalforsamlingen. 

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle: 

 

 1. Styrets Årsmelding. 

 2. Årsregnskap 

 3. Revisors beretning 

 4. Valg av styre 

 5. Valg av revisor 

 6. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen 

 

§ 8 

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles når styret ved alminnelig flertall 

bestemmer dette, eller når minst 1 - en - av aksjonærene forlanger det.   

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal skje på samme måte som ved 

ordinær generalforsamling. 

  

Til behandling i ekstraordinær generalforsamling opptas bare de saker som er anført i 

innkallingen. 

 

§ 9 

Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse selskapet, skal generalforsamlingen velge 

et avviklingsstyre. Dette avvikler virksomheten, krever inn utestående fordringer og 

betaler gjeld. Resterende formue skal i samråd med og etter godkjenning av 

tilskottsinstitusjonene, nyttes ved tiltak til beste for mennesker med behov for 

tilrettelagt arbeid.  

 

Vedtak om oppløsning av selskapet må imidlertid på forhånd være forelagt de statlige 

tilskottsinstitusjonene for uttalelse 

  

§ 10 

Forhold som ikke er regulert i vedtektene reguleres av den til en hver tid gjeldende 

aksjelov. 

 


