VEDTEKTER FOR EIKER VEKST A/S.
(Vedtatt på generalforsamling 14.08.20)

Pgf. 1.
Selskapets navn er Eiker Vekst a/s.
Pgf. 2.
Selskapets formål er å drive opplæring, kvalifisering og arbeidstrening gjennom produksjon, salg og
tjenesteyting. Videre er selskapets formål å bistå arbeidssøkere i å få seg jobb i det ordinære arbeidsmarkedet.
Mennesker som ikke er i stand til å utføre arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet skal spesielt ivaretas gjennom et
varig tilrettelagt tilbud.
Pgf. 3.
Selskapets forretningskontor er i Mjøndalen, Drammen kommune.
Pgf. 4.
Aksjekapitalen er kr.100.000,- fordelt på 40 aksjer a kr. 2.500,-. Hver aksje har en stemme på
generalforsamlingen. Aksjonærer kan møte ved fullmektig. Disse skal ha skriftlig fullmakt som må godkjennes
av generalforsamlingen.
Pgf. 5.
Aksjeeiere er Øvre Eiker og Drammen kommuner med 20 aksjer hver. Selskapets eierform kan ikke endres uten
generalforsamlingens godkjennelse.
Pgf. 6.
Aksjenes omsettelighet skal være begrenset slik at salg eller annen form for overdragelse ikke kan finne sted
uten generalforsamlingens godkjennelse. Ved evt. salg eller annen form for overdragelse av aksjer skal eierne ha
forkjøpsrett. Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker den fremtidige
bruken.
Pgf. 7.
Selskapets styre består av 5 medlemmer, herav 1 representant som velges av og blant de ansatte.
Styremedlemmer velges for en periode på 2 år. For å sikre kontinuitet i styret velges 2 av styremedlemmene
hvert år. Styreleder og nestleder velges av generalforsamlingen.
Godtgjøring til styret fastsettes i generalforsamling.
Pgf. 8.
Styret tilsetter og har det daglige arbeidsgiveransvaret for daglig leder. Styret fastsetter lønn for daglig leder.
Ansettelsesvilkårene for alle ansatte følger overenskomst mellom Arbeidssamvirkenes Landsforening og
Landorganisasjonen i Norge / Forbundet for Ledelse og Teknikk.
Daglig leder er sekretær for styret.
Pgf. 9.
Generalforsamling holdes innen utgangen av juni måned og innkalles med 2 ukers varsel. Regnskap,
årsberetning og saksliste skal følge innkallingen.
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Ekstraordinær generalforsamling skal
også innkalles innen 2 uker når det til behandling av bestemt angitt emne kreves skriftlig av revisor eller av
aksjeeiere som representerer minst en tiendedel av aksjekapitalen.

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:
1.
2.
3.
4.

Styrets beretning.
Fastsettelse av resultatregnskap og balanse med revisors beretning.
Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
Valg av styre.

5.

Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.

Pgf.10.
Styrelederen skal lede styrets virksomhet i samsvar med generalforsamlingens vedtak. Styrelederen innkaller til
styremøte når viktige saker gjør det nødvendig, eller når minst 2 av styrets medlemmer forlanger møte for
behandling av en spesiell sak.
Et styremøte er ikke beslutningsdyktig med mindre flertallet av medlemmene deltar i møtet. Som styrets
beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for. Dog må mer enn en tredjedel av samtlige
styremedlemmer ha stemt for beslutning for at den skal ansees som vedtatt. Ved stemmelikhet er lederes stemme
avgjørende.
Pgf. 11.
Selskapets signatur innehas av styrets leder eller nestleder, sammen med ett styremedlem.
Styret kan meddele prokura.
Pgf.12.
Forvaltningen av selskapets anliggender hører under styret, som skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon
av selskapets virksomhet.
Styret har plikt til å påse at forretningsmessig regnskapsførsel og formuesforvaltning er gjenstand for
betryggende kontroll. Daglig leder skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter, og
at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
Styret plikter å sørge for en forsvarlig assuranse av selskapets anleggsmidler, varebeholdning og eventuelle
andre eiendeler.
Pgf.13.
Styret vedtar årlig budsjett for Eiker Vekst.
Pgf. 14.
Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse selskapet skal generalforsamlingen velge et avviklingsstyre. Dette
avvikler virksomheten, krever inn utestående fordringer og betaler gjeld.
Eventuell resterende formue skal nyttes ved tiltak til beste for psykisk funksjonshemmende og særlig svake
grupper.
Vedtak om oppløsning av selskapet må imidlertid på forhånd være forelagt de statlige tilskuddsinstitusjonene til
uttalelse.
Pgf.15.
Hvor ikke annet er bestemt i disse vedtekter gjelder aksjelovens bestemmelser.

AKSJEFORDELINGEN ER SOM FØLGER:
Øvre Eiker kommune

20 aksjer a kr. 2. 500,-

kr. 50.000,-

Drammen kommune

20 aksjer a kr. 2.500,-

kr. 50.000,-

