Vedtekter for Forskningsparken AS
Sist endret på ekstraordinær generalforsamling 17. oktober 2002

§1

Selskapets navn er Forskningsparken AS.

§2

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§3

Selskapets formål, er på et sunt økonomisk grunnlag og ved hjelp av forskningssamarbeid, å
bidra til vekst og verdiskaping i norsk næringsliv og samfunn. Selskapet vil herunder:
-

§4

styrke eksisterende næringsliv og skape ny virksomhet basert på kunnskap som
konkurransefortrinn
styrke relevante forskningsområder ved universitetet og forskningsinstituttene
motivere studenter, forskere og næringsliv til økt interesse for vekst- og
verdiskapende forskning
styrke satsing på forskning og kunnskap for utvikling av fremtidens Norge.

Selskapets aksjekapital er på kr 5.461.000,-, fordelt på A-kapital kr 4.361.000,- og B-kapital
kr 1.100.000,-.
A-kapitalen består av 4.361 A-aksjer à kr 1.000,-, til sammen kr 4.361.000,-, og B-kapital
består av 1.100 B-aksjer à kr 1.000,-, til sammen kr 1.100.000,-.
Aksjene er fullt innbetalt og lydende på navn.
B-aksjonærene har ikke krav på utbytte, betaling ved innløsning av aksjer eller
likvidasjonsutbytte.
Ved utdeling av utbytte til A-aksjonærene og ved andre utdelinger til disse, herunder ved
likvidasjon, skal det tilsvarende beløp som ville ha falt B-aksjene i stedet overføres til et
særskilt fond (stiftelse) som har til formål å fremme det tidligere FOSFORs formål; å fremme
forskning, utvikling og rådgivning på vitenskapelig grunnlag i Osloregionen.
Dersom noen av B-aksjonærene ønsker å overdra sine aksjer, skal dette skje vederlagsfritt og
de skal først tilbys de andre B-aksjonærer som har rett til å overta dem etter samme forhold
som de eier B-aksjer.
For øvrig er A- og B-aksjene likestillet.

§5

Enhver overdragelse av aksjer er betinget av styrets godkjennelse. Styret kan bl.a. nekte å
godkjenne overdragelser som innebærer at selskapet ikke fortsatt vil ha en hensiktsmessig
eierstruktur og overdragelser til aksjonærer som ikke forventes langsiktig å arbeide for
selskapets formål.
For øvrig er aksjene fritt omsettelige.

§6

Styret må ha minst fem og høyst ni medlemmer etter generalforsamlingens nærmere
beslutning.
Styremedlemmene velges for to år ad gangen.

§7

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, eller av ett styremedlem sammen
med administrerende direktør. Styret meddeler prokura.

§8

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til
generalforsamling skal skje med minst 14 dagers varsel. Når aksjonærene aksepterer dette,
kan innkalling skje med en ukes varsel.
Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre følgende spørsmål:
1.
2.
3.
4.

§9

Fastsettelse av resultatregnskapet og balansen.
Anvendelse av årsoverskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte
balanse, og om utdeling av utbytte.
Valg av styremedlemmer.
Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Beslutning om å endre vedtektene krever tilslutning fra minst to tredeler av aksjekapitalen
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