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§1
Selskapets navn er Samfunns- og næringslivsforskning AS og er et aksjeselskap, jf
Aksjeloven av 1997 § 2-2. 2. ledd.
§2
Selskapets hovedkontor er i Bergen kommune.
§3
Formålet med SNF AS er å være et nasjonalt senter for anvendt samfunns- og næringslivsrettet forskning. Selskapets virksomhet er å tilby oppdragsgiverne programmer, prosjekter og
enkeltoppdrag av langsiktig og mer kortsiktig varighet. Selskapet skal ikke betale utbytte til
aksjeeierne. Et eventuelt overskudd fra virksomheten i SNF AS skal holdes tilbake i selskapet.
Ved en eventuell oppløsning av SNF AS skal midlene fordeles på eierne i tråd med den
alminnelige ordning etter aksjeloven.
§4
All forskning ved SNF AS skal være offentlig tilgjengelig. Styret kan i spesielle tilfeller, for
en avgrenset periode, gjøre unntak fra denne bestemmelsen.
§5
SNF AS skal ha en faglig forankring i de økonomisk-administrative fagmiljøene ved NHH.
Selskapet skal drive sin virksomhet i samarbeid med NHH og andre institusjoner i NHHmiljøet. Selskapet kan inngå samarbeid med andre institusjoner, herunder Universitetet i
Bergen, i den utstrekning slikt samarbeid bidrar til å oppfylle selskapets formål.

§6
Aksjeeiere i SNF AS må ha et ideelt hovedformål.
§7
Riksrevisjonen kan føre kontroll med statsrådens myndighetsutøvelse i saker vedrørende
selskapet.
Riksrevisjonen kan kreve enhver opplysning den finner påkrevd for sin kontroll, både fra
vedkommende departement og fra selskapet selv og dens valgte revisor. Riksrevisjonen kan
også selv foreta kontroll og de undersøkelser den finner nødvendig.
Selskapets regnskap og kopi av styrets protokoller skal sendes Riksrevisjonen.
§8
Selskapets aksjekapital er NOK 188.000 fordelt på 9.400 aksjer pålydende NOK 20.
§9
Selskapets styre skal ha 7-11 medlemmer. Styrets medlemmer velges for tre år om gangen. En
tredel av styret velges hvert år. NHH skal være representert i styret. Styrets leder velges av
generalforsamlingen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Dersom stemmelikhet ved
avstemminger i styret skal styrets leder ha dobbeltstemme.
§ 10
Styret, eller styrets leder sammen med et styremedlem, representerer selskapet utad og tegner
dets firma. Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne
selskapets firma. Styret kan meddele prokura.
§ 11
Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjeeiere forkjøpsrett. Når selskapet mottar
melding om at aksjer er avhendet eller ønskes avhendet, skal det straks varsle de øvrige
aksjeeierne.
Når forkjøpsretten utøves av flere aksjeeiere i selskapet, fordeles aksjene i forhold til det
antall aksjer disse aksjeeierne har fra før. Aksjer som ikke kan fordeles likelig, skal fordeles
mellom aksjeeierne ved loddtrekning.

Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem
til selskapet senest to måneder etter at selskapet fikk melding om eierskiftet. Forkjøpsretten
gjelder på ellers like vilkår. Innløsningssummen fastsettes etter aksjens matematiske verdi
basert på det siste års reviderte regnskap.
Løsningssummen skal betales innen en måned etter at kravet om forkjøpsrett ble fremsatt eller
i tilfelle innen to uker etter at tvist om innløsningssummen er bindende avgjort.
§ 12
Alle aksjeoverdragelser skal ha styrets samtykke. Styret skal ta avgjørelse om samtykke
snarest mulig etter at ervervet er meldt til selskapet. Samtykke kan bare nektes når det
foreligger saklig grunn for det. Erververen skal uten ugrunnet opphold underrettes om
avgjørelsen. Gis det ikke samtykke, skal begrunnelsen angis, og erververen skal dessuten
orienteres om hva som er påkrevet for å bringe forholdet i orden. Er erververen ikke
underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ervervet kom inn
til selskapet, ansees samtykke å være gitt.
§ 13
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til
generalforsamling skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal
bestemt angi de saker som skal behandles.
Forslag fra aksjeeiere må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være
meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Forslag som fremmes
senere enn en uke før generalforsamlingen skal holdes, kan ikke behandles med mindre
samtlige aksjeeiere samtykker.
Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges.
På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjeeier kan la seg representere ved
fullmektig med skriftlig fullmakt.
§ 14
På den ordinære generalforsamling skal behandles:
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.
2. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor.
3. Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor.
4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen.

§ 15
Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret finner det nødvendig. Styret skal
innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeier som representerer
minst 10% av aksjekapitalen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.
Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.
Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. På
ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen, med
mindre samtlige aksjeeiere gir sitt samtykke til noe annet.
§ 16
Styret i SNF AS plikter å gi styret i Stiftelsen SNF opplysninger som er nødvendige for å
kunne vurdere forholdet mellom selskapet og stiftelsen generelt og spesielt forhold som kan
gjøre garantiansvar aktuelt.
§ 17
Aksjeeierne har ikke rett til å pantsette sine aksjer til sikkerhet for egne lån.

