SAK endring av vedtekter pgf 6
Ved innsending av aksjonæroppgaven 2020 kom det en feilmelding da selskapet GAIVUANA
NSR V/KLEMET ANDERS SARA med organisasjonsnummer 975 668 606 ble slettet
27.10.2018.
Styret må ta stilling til hvem som evt. skal overta aksjene. Selskapet kan eie egne aksjer, men
det krever fullmakt fra generalforsamlingen til styret, Aksjeloven § 9-4.
Overdragelser av aksjer pga. dødsbo m.m. har vært tatt opp tidligere, men saken er stoppet
opp. DM Consults anbefaling har vært å endre vedtektene med å fjerne forkjøpsretten til de
andre aksjonærene, slik at man slipper å tilskrive alle aksjonærer ved hver aksjeoverdragelse.
Selskapet har 4 aksjonærer med 10% eller mer eierandel, og for at ikke vedtektsendringen
skal virke negativt på dem, så foreslåes det at man endrer vedtektene til at forkjøpsretten kun
er gjeldende for disse. Da trenger vi kun å sende 4 henvendelser på hver aksjeoverdragelse, og
de store aksjonærene kan selv vurdere om aksjeoverdragelsene vil svekke deres posisjon i
selskapet.
Vedtektsendring krever normalt 2/3 flertall, men siden dette er en beslutning som kan
begrense muligheten for aksjonærer til å erverve nye aksjer så krever dette enstemmighet, jfr.
Aksjeloven §5-20. I realiteten krever dette 90 prosent flertall, slik at hvis en aksjonær i tillegg
til de fire største stiller på generalforsamlingen, er dette over 90 prosent flertall, såfremt alle er
enige.
Aksjonærer
Sametinget
Troms Fylkeskommune
Kåfjord kommune
Riddu
Private

antall
6 540
6 540
4 365
2 180
2 180

andel
30 %
30 %
20 %
10 % 90 %
10%

Styret anbefaler derfor generalforsamlingen å endre § 6 i selskapets vedtekter fra:
Aksjenes omsettelighet er begrenset til aksjonærer som etter styrets oppfatning kan bidra til å
fremme selskapets formål. Aksjeerverv er betinget av styrets godkjenning og at ny aksjonær
skriftlig tiltrer aksjonæravtalen.
Ved overdragelse av aksjer har øvrige aksjonærer forkjøpsrett i samme forhold som de fra før
av eier aksjer.
Til:
«Aksjene er fritt omsettelig, men begrenset til aksjonærer som etter styrets oppfatning kan
bidra til å fremme selskapets formål. Forkjøpsrett for overdragelser av aksjer gjelder kun for
aksjonærer med 10 % eller større eierandel. Alle aksjeoverdragelser skal godkjennes av
styret.»

Ved overdragelser av aksjer må ny eier fremlegge en skriftlig avtale om kjøpet, eller en
skifteattest ved et dødsbo, jfr. Aksjeloven § 4-7, se under.
Aksjeloven § 4-7. Eierskifte mv

(1) Når en ny eier har meldt og godtgjort* sitt erverv av en aksje, plikter selskapet uten
opphold å innføre den nye eieren i aksjeeierboken og angi dagen for innføringen. Dette
gjelder ikke dersom ervervet hindres på grunn av bestemmelser som nevnt i § 415annet og tredje ledd.
* Den nye eieren plikter å melde sitt erverv, jf. § 4-12. Innføring i aksjeboken krever
også at erververen dokumenterer sitt aksjeerverv. Ervervet kan dokumenteres ved at det
fremlegges en
skriftlig avtale om kjøpet, eventuelt erklæring fra namsmannen eller hans hjelper ved
tvangssalg, skifteattest der aksjene er ervervet ved dødsboskifte, uskiftebevilling mv.,

FORSLAG TIL VEDTAK:
Styret i SENTER FOR NORDLIGE FOLK AS / DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁŠ OS
anbefaler generalforsamlingen å endre § 6 i selskapets vedtekter til:
«Aksjene er fritt omsettelig, men begrenset til aksjonærer som etter styrets oppfatning kan
bidra til å fremme selskapets formål. Forkjøpsrett for overdragelser av aksjer gjelder kun for
aksjonærer med 10% eller større eierandel. Alle aksjeoverdragelser skal godkjennes av
styret.»

VEDTEKTER
FOR
SENTER FOR NORDLIGE FOLK AS /
DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁŠ OS
§1
Selskapets navn skal være Senter for nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS.
§2
Selskapets forretningskommune er 1940 Gáivuotna/Kåfjord og adressen er 9144 Samuelsberg
§3
Selskapets formål er å utvikle, ivareta og fremme samisk, urfolks- og nordlige folks kulturer
med utgangspunkt i det sjøsamiske.
Selskapet skal være et ressurssenter for aktører som jobber for selskapets formål på lokalt,
regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Sentret skal gjøre nordlige folks kulturer mer
tilgjengelig, og bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet om urfolk.
§4
Økonomisk overskudd av selskapets virksomhet skal i sin helhet anvendes til fremme av
selskapets formål, likevel slik at selskapet kan foreta fondsavsetninger innenfor gjeldene
skatte- og regnskapsregler. Selskapet skal ikke utbetale utbytte til aksjonærene.
§5
Selskapets aksjekapital er NOK 4.360. 000,- fordelt på 21800 aksjer á NOK 200 NOK fult
innbetalt og pålydende navn.

§6
Aksjenes omsettelighet er begrenset til aksjonærer som etter styrets oppfatning kan bidra til å
fremme selskapets formål. Aksjeerverv er betinget av styrets godkjenning og at ny aksjonær
skriftlig tiltrer aksjonæravtalen.
Ved overdragelse av aksjer har øvrige aksjonærer forkjøpsrett i samme forhold som de fra før
av eier aksjer.
Nytt forslag:
§6
Aksjene er fritt omsettelig, men begrenset til aksjonærer som etter styrets oppfatning kan
bidra til å fremme selskapets formål. Forkjøpsrett for overdragelser av aksjer gjelder kun for
aksjonærer med 10% eller større eierandel. Alle aksjeoverdragelser skal godkjennes av styret.

§7
Selskapets styre skal ha 5 medlemmer, hvorav partene har rett til å utpeke en representant
hver. Det skal velges personlige vararepresentanter.
Styremedlemmene skal ha 2 års funksjonstid. Det forutsettes at aksjelovens prosedyrer for
valg av nytt styremedlem følges.
§8
Selskapets signatur innehas av styrets leder og 1 styremedlem i fellesskap.
§9
Generalforsamling innkalles i henhold til aksjelovens bestemmelser.
Den ordinære generalforsamling skal behandle:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkjenne årsregnskap og årsberetning.
Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse.
Valg av styre, styrets leder og styrets nestleder.
Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.
Andre saker som i henhold til lover hører inn under generalforsamlingen.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret eller aksjeeiere som representerer minst
1/10 av aksjekapitalen krever det.
Ekstraordinær generalforsamling behandler kun de saker som er nevnt i innkallingen.
§ 11
Forslag om vedtektsendringer må være forelagt styret senest tre måneder før saken skal
behandles på generalforsamlingen og kunngjøres for aksjonærene senest en måned før
behandling.
§ 12
Ved oppløsning av selskapet skal selskapets verdier fordeles på eierne i forhold til deres
eierandel.

§ 13
For øvrig vises det til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

