VEDTEKTER
FOR
Agriel AS

§1

Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Agriel AS. Selskapet er et aksjeselskap.
§2

Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Ørsta kommune.

§3

Virksomhet
Selskapets virksomhet er import/eksport, kjøp og salg av kraft og andre handelsvarer,
rådgivning, konsulenttjenester og deltagelse i andre virksomheter og investeringer i
fornybare kraftverk, energilager og andre selskaper. Selskapet kan ha medlemmer

§4

Aksjekapital, aksjer og aksjeklasse
Selskapets Aksjekapital er NOK 30 000,- fordelt på 20 000 000 A-aksjer, hver
pålydende NOK 0,0015,-.
Aksjebeholdningen kan deles i 2 like store aksjeklasser, A og B.
A aksjer gir full stemmerett. B aksjer gir kun stemmerett ved valg av inntil 2
styremedlemmer.

§5

Ledelse
Selskapets styre består av 1 styreleder og 1-5 styremedlemmer. Endringer i
styresammensetning og antall styremedlemmer settes etter generalforsamlingens
nærmere beslutning. Selskapet har ingen daglig leder. Tilsetting av daglig leder gjøres
av styret.
Selskapets firma tegnes av styreleder. Styret meddeler prokura.

§6

Rutiner
For å forenkle utsending av dokumenter forut møter og Generalforsamling (EGF/GF)
kan det benyttes digital portal med medlemsinnlogging for å gi tilgang til dokumenter
som er relevante for aksjonærene.

§7

Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling skal behandle:
1.Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2.Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§8

Aksjeeierregistrering
Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken. Alle aksjonærer har tilgang gjennom
medlemsinnlogging.

§9

Aksjeerverv
Styret skal bestemme hvem som kan kjøpe aksjer i Agriel AS og styret må være
enstemmig. Hovedregel er at det kun er eiere eller drivere av landbrukseiendommer eller
bedrifter knyttet til landbruk og ansatte av slike bedrifter som kan kjøpe aksjer. Avvik
fra dette prinsipp skal godkjennes av GF.

§10

Overdragelse av aksjer
Ved overdragelse av aksjer har øvrige aksjonærer forkjøpsrett. Dersom aksjonær vil
selge sine aksjer må dette meddeles styret som må godkjenne kjøper og pris for aksjen.

§11

Forholdet til aksjeloven
For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

§12

Revisor
Selskapet skal ha revisor

Ørsta 01.03.2019

Styrets leder
Bjørn Helset

