FORUS NÆRINGSPARK AS
VEDTEKTER
etter endring, senest i generalforsamling 18. april 2012

§1
Selskapets navn skal være Forus Næringspark AS.

§2
Selskapets formål er alene eller i samarbeid med andre offentlige og/eller private virksomheter å
erverve, tilrettelegge og utnytte tomtearealer i Stavanger-regionen i samsvar med de til enhver tid
gjeldende offentlige arealplaner for områder som forutsettes utlagt til næringsvirksomhet eller
offentlige formål som har tilnytning til næringsvirksomhet. Tomtene kan selges eller bortfestes og
selskapet kan likeledes forestå oppføring av bygg til næringsvirksomhet og foreta utleie eller salg av
bygg til dette formål.
Selskapet kan videre engasjere seg i drift og vedlikehold av kommunalteknisk infrastruktur i
næringsområder og inngå avtaler med kommuner om dette.
Selskapet kan alene eller sammen med andre kommunale/interkommunale organer også engasjere
seg i virksomhet som direkte eller indirekte forventes å gi ny næringsvirksomhet i Stavanger
regionen. Vedtak om engasjement etter dette ledd krever ¼ flertall i styret.
Selskapet skal ikke gi utbytte og eventuelt overskudd skal hvert år tillegges selskapets formue. Ved
eventuell likvidasjon skal selskapets formue fordeles på medlemskommunene i forhold til antall
aksjer hver kommune eier. Den enkelte kommune skal opprette et fond av de tilførte midler som skal
ha som formål å sikre fortsatt virksomhet i kommunens del av området Forus Næringspark AS har
opparbeidet og for øvrig anvendes i samsvar med Forus Næringspark AS sitt formål.

§3
Selskapets forretningskontor skal være i Stavanger.

§4
Aksjekapitalen, som i sin helhet er innbetalt kontant, er kr 15 100 000,- fordelt på aksjer i 3 klasser
således:
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Klasse A:
Klasse B:
Klasse C:

7400 aksjer hver pålydende kr 1.000,- fullt innbetalt.
7400 aksjer hver pålydende kr 1.000,- fullt innbetalt.
300 aksjer hver pålydende kr 1.000,- fullt innbetalt.

Med de unntak som følger av § 7 og § 8 i vedtektene skal aksjene gi like rettigheter uansett hvilken
klasse de tilhører.

§5
Overdragelse av aksjer må godkjennes av selskapets styre for a være gyldig.
Aksjonærene har forkjøpsrett. ønsker flere aksjonærer å gjøre forkjøpsretten gjeldende uten at det
blir oppnådd enighet om fordelingen, fordeles aksjene mellom de interesserte i forhold til deres
tidligere antall aksjer.
Enhver aksjeovergang skal meldes til selskapets styre med underretning om det antall aksjer som skal
overdras og om de betingelser som er avtalt. Styret skal straks varsle de øvrige aksjonærer skriftlig.
Den aksjeeier som vil benytte sin forkjøpsrett må gi melding om dette til styret innen 1 en måned
etter at underretning om overdragelse er mottatt. Blir forkjøpsretten ikke benyttet kan aksjene
overdras på de forutsatte betingelser.
-

-

Løsningssummen må betales innen 14 fjorten dager etter at melding er gitt til styret om bruk av
fo rkjø psrett.
-

-

§6
Den daglige ledelse av selskapets virksomhet hører inn under en forretningsfører.
Alle saker av viktighet må forelegges styret til avgjørelse. Styret utferdiger instruks fot
forretningsføreren.

§7
Selskapets styre skal bestå av 9 medlemmer med personlige varamedlemmer valgt på
generalforsamlingen slik at aksjeklasse A, B og C hver velger 3 styremedlemmer, alle med personlige
varamedlemmer.
Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.
Selskapets forretningsfører deltar i styrets møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.
Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 2 år om gangen.
Selskapets firma tegnes av 2 styremedlemmer i fellesskap eller av daglig leder alene. Styret kan
meddele prokura.
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Styret tilsetter forretningsfører og fastsetter dennes lønn.

§8
[Tatt ut ved endring av 18. april 20121

§9
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen juni måneds utgang.
Hver aksjeklasse kan møte med inntil 6 representanter på selskapets generalforsamlinger.
Generalforsamlingen skal behandle:
1.
2.

Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller
dekning av underskudd.
Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

På generalforsamlingen har hver aksje en stemme.
Alle vedtak treffes med alminnelig flertall, hvis ikke aksjeloven bestemmer noe annet.

§ 10
Beslutning om å endre disse vedtekter fattes av generalforsamlingen og krever tilslutning fra
aksjonærer som minst representerer 2/3 av selskapets aksekapital.
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