Vedtekter for Studiesenteret.no AS
§1
Selskapets navn er Studiesenteret.no AS.

§2
Selskapets forretningskontor er i Sjøvegan, i Salangen kommune.

§3
Selskapets formål er å utvikle og drive nettverk av læringsarenaer i Norden, samt hva hermed står
i forbindelse. Selskapet skal ikke ha som formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte.

§4
Selskapets aksjekapital er kr 450 000,- fordelt på 15 aksjer à kr 30 000,-, lydende på navn.

§5
Selskapets styre skal ha minimum 3 og maksimum 10 medlemmer etter generalforsamlingens
nærmere beslutning. Styret tegner selskapet. Styret kan meddele prokura.

§6
Den ordinære generalforsamling skal behandle:
1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse
samt utdeling av utbytte
3. Valg av styre
4. Andre saker som i henhold til lov og vedtekter hører inn under generalforsamlingen

§7
Bekjentgjørelse til aksjonærene skjer ikke i offentlig tidning. Den ordinære generalforsamling
avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer
med 14 dagers varsel i rekommandert brev til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling
avholdes etter aksjeloven.

§8

Styrets årsberetning og regnskap i revidert stand skal tilstiles hver enkelt aksjonær samtidig med
innkallelse til ordinær generalforsamling.

§9
Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamling skal være
skriftlig og innsendt til styret innen den 15. mai
Alle dokumenter som aktes forelagt generalforsamlingen skal i varslingstiden være utlagt på
selskapets kontor.

§10
Selskapet vil være åpent for nye deltakere. Deltagelse i selskapet betinger deltagelse i nettverket.
Vedtak om emisjon fattes på ordinær måte i generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling.

§11
Etter at første emisjon er gjennomført trer følgende begrensninger inn:
-

-

ingen kan stemme for mer enn inntil to aksjer i generalforsamlingen
det innføres omsetningsbegrensninger på aksjene. Salg av aksjer kan kun skje tilbake til
Studiesenteret.no AS med de begrensninger som fremkommer av aksjeloven. Et slikt salg
skal skje til pålydende kurs.
Aksjen kan ikke pantsettes
§12

Selskapets overskudd skal kun benyttes iht formålet til selskapet og kan ikke utdeles i utbytte til
aksjeeierne.
Ved en eventuell oppløsning av selskapet skal formuen anvendes til formål i overensstemmelse
med intensjonene i §3 i disse vedtektene.
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