Vedtekter
for
Instrumenttjenesten AS
Sist endret 15/6-2000

§1
Selskapets navn skal være Instrumenttjenesten AS.
§2
Selskapets forretningskontor skal være i Ås kommune.
§3
Selskapets formål er å bidra til å effektivisere landbruksforskningen ved å drive handelsvirksomhet og
konsulenttjenester i tilknytning til anskaffelse og drift av utstyr til vitenskapelig bruk innenfor
landbruksforskning, herunder utvikling og tilpasning av slikt utstyr, formidling av utlån av utstyr mellom de
landbruksvitenskapelige institusjoner, gi råd og bistand i forbindelse med kjøp eller bygging av utstyr,
import av utstyr til vitenskapelig bruk i landbruksforskningen, agent- og forhandlervirksomhet, deltagelse i
andre selskaper og foretagender, samt annen virksomhet med økonomisk formål.
§4
Selskapets aksjekapital skal være på NOK 1 000 000,- fordelt på 1 000 aksjer a NOK 1 000, fult innbetalt og
lydene på navn.
§5
Selskapets styre skal bestå av 3 - 6 medlemmer med vararepresentanter i nummerorden etter
generalforsamlingens nærmere beslutning. Et av styremedlemmene med vararepresentant velges av og blant
de ansatte. Styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer velges av generalforsamlingen for 2 år og slik
at halvparten av medlemmene er på valg hvert år. Leder og nestleder velges hvert sitt år.
Styrets leder innkaller til styremøte etter behov. I styrelederens fravær ledes styremøtene av nestleder. Over
styrets forhandlinger føres protokoll.
Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Selskapet skal kun ha en daglig leder.
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§6
Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av juni måned.
Innkallelse skal skje med 14 dagers skriftlig varsel til aksjonærene. Årsregnskapet, årsberetningen og
revisjonsberetningen skal vedlegges innkallelsen til aksjonærer med kjent adresse.
På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
1.

Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.

2.

Valg av nytt styre.

3.

Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar.

4.

Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Hver aksje gir en stemme.
§7
Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling.
Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeier som representerer minst en
tidel 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. Innkallelsen skjer på samme måte
som for ordinær generalforsamling og behandler kun de saker som er nevnt i innkallelsen.
§8
Aksjenes omsettelighet skal være begrenset således:
1.

Aksjeeier kan bare være institusjoner eller virksomheter med tilknytning til landbruksvitenskapelig
virksomhet som helt eller delvis eies eller drives av offentlig virksomhet innenfor
landbruksforskningens eller næringsmiddelforskningens område. Aksjeeier skal ha sitt hovedsete i
Norge.

2.

Overdragelse av aksjer skal godkjennes av selskapets styre.

3.

Ved overdragelse betales aksjene innen en måned regnet fra det tidspunkt erverver mottok underretting
fra styret om godkjennelse av ervervet.

4.

Dersom noen aksjeeier oppløses eller innstiller sin virksomhet eller ikke tilfredsstiller kravene i punkt
1, skal vedkommendes aksjer innløses ved nedsettelse av aksjekapitalen. Nedsettelsesbeløpet skal enten
anvendes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte eller til avsetning til fond som skal
brukes etter generalforsamlingens beslutning, jfr aksjeloven § 12-1 første ledd nr 1 og 3.
Tilbakebetaling til aksjonærene skal ikke finne sted etter aksjelovens § 12-1 første ledd nr 2.
§9

For øvrig gjelder i selskapets anliggender aksjelovens bestemmelser.
* * *
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