A3 – Vedtekter for [Lillekraft AS]

VEDTEKTER
FOR
[Lillekraft] AS
***
Vedtatt i stiftelsesmøte for [Lillekraft] AS den [dato].

§1
Selskapets navn
Selskapets navn er [Lillekraft] AS.
§2
Selskapets formål
Selskapets virksomhet er:
- Utnyttelse av vannkraft ved produksjon av energi;
- Omsetning av energi;
- Aktivt arbeid for god energiøkonomi;
- Beslektet virksomhet.
§3
Selskapets forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i […] kommune.
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§4
Selskapets aksjekapital
Selskapets aksjekapital er på kr [200 000,-] fordelt på [200 000] aksjer pålydende kr [1,-].
Aksjene skal ikke registreres i et verdipapirregister.
§5
Selskapets styre
Forvaltningen av selskapets anliggender hører under styret.
Selskapets styre består av [fra 3 til 5] medlemmer valgt av generalforsamlingen. Styrets leder
og nestleder velges av og blant styrets medlemmer.
§6
Styrets forretningsorden
Styrets leder kaller inn til styremøte så ofte han eller hun finner det nødvendig, eller når minst
to av styrets medlemmer forlanger det. Innkalling skal normalt skje skriftlig, med angivelse av
de saker som skal behandles, og så vidt mulig med minst én ukes varsel.
Styremøte ledes av styrets leder, eller om han eller hun har forfall, av styrets nestleder. Har
begge forfall velger styret selv møteleder.
Om ikke styret for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet har daglig leder rett og plikt til å
være til stede og til å uttale seg på styrets møter.
Styret er beslutningsdyktig når minst [tre] medlemmer er til stede. Hvert styremedlem har én
stemme.
Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved
stemmelikhet avgjøres saken av møtelederen.
Over styrets forhandlinger føres protokoll med opplysning om tid og sted for møtet, hvem som
deltar og om saker som behandles. Gjør styret vedtak som ikke enstemmig, skal det angis
hvem som har stemt for og imot. Styremedlem og daglig leder som ikke er enig i en
beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.
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§7
Daglig leder
Selskapet skal ha én daglig leder, med mindre styret bestemmer at selskapet ikke skal ha noen
daglig leder.
Daglig leder tilsettes av styret. Vedkommende forestår den daglige ledelsen av selskapet, og
skal følge de påleggene og retningslinjene som styret gir.
§8
Generalforsamlingen
Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.
Ekstraordinær generalforsamling holdes når det besluttes av styret, eller når det skriftlig kreves
av revisor eller av aksjeeiere som representerer minst en tidel av aksjekapitalen, for å få
behandlet et bestemt angitt emne.
Generalforsamlingen innkalles av styret med minst én ukes skriftlig varsel.
På generalforsamlingen gir hver aksje en stemme.
Beslutninger fattes med alminnelig flertall dersom ikke aksjeloven eller vedtektene bestemmer
noe annet. Står stemmetallet likt gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når han eller
hun ikke har stemmerett.
Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer. Står stemmetallet likt, treffes
avgjørelsen ved loddtrekning.
§9
Generalforsamlingens kompetanse
Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre følgende saker:
-

godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte,

-

fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer, samt godkjenne
revisors godtgjørelse.

-

valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder, og ved ledighet revisor,

-

andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.
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§ 10
Firma, signatur
Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.
Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma.
Styret kan meddele prokura.
§ 11
Oppløsning
Generalforsamlingen kan med alminnelig flertall beslutte selskapet oppløst dersom selskapet
har fått endelig avslag på søknad om konsesjon eller tillatelse som er nødvendig for bygging
eller drift av et kraftverk på [navn på sted/område/strekning].
§ 12
Forholdet til aksjeloven m.m.
I den grad ikke annet følger av disse vedtektene, kommer bestemmelsene i den til enhver tid
gjeldende aksjelov til anvendelse.
***
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