Vedtekter
Validé AS

Vedtatt i generalforsamling 8. april 2019

§1

Selskapets navn er Validé AS.

§2

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Stavanger Kommune.

§3

Selskapet skal ha til formål å drive utvikling basert på ideer fra forskingsmiljøer, næringsliv og
gründere. Slik utvikling kan omfatte å invester i, forvalte og bidra til å utvikle vekstselskaper,
skape verdier og realisere gevinster ved salg. Dette kan skje både ved direkte eierskap i slike
selskaper og ved forvaltning av fond/eiendeler på vegne av andre.
Selskapet skal også ha til formål å skape og utvikle innovasjonsmiljøer og – aktiviteter som skal
være til inspirasjon for gründere og forskere i hele regionen, og stimulere til forskning med
utgangspunkt i behov fra næringslivet og vice versa.
I tillegg skal selskapet kunne delta i annen virksomhet med tilsvarende formål.
Selskapet har ikke som formål å oppnå økonomisk vinning for seg eller sine eiere. Det skal ikke
deles ut utbytte til aksjonærer. Eventuelt overskudd i selskapet skal brukes til å realisere
selskapets formål. Ved likvidasjon skal eventuelt overskudd ikke utdeles til aksjonærene, men gis
til utvalgte mottakere i samsvar med formålet

§4

Selskapets aksjekapital er NOK 1.000.000,- fordelt på 264 690 aksjer hver pålydende NOK
3,778004458.

§5

Selskapet skal ha 3-7 aksjonærvalgte styremedlemmer og inntil 7 varamedlemmer. Styrets leder
har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret konstituerer seg selv.
Selskapet tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Daglig leder tildeles prokura.

§6

Ved aksjeoverdragelse i selskapet skal samtlige aksjonærer ha forkjøpsrett basert på deres
forholdsmessige eierandel på forkjøpstidspunktet. Nærmere bestemmelser om forkjøpsrett,
herunder hva som utløser forkjøpsrett, skal fastsettes i aksjonæravtale.

§7

Ved salg av aksjer til tredjeparter som ikke allerede er aksjonærer i selskapet er slikt erverv av
aksje betinget av at generalforsamlingen med minst 90 % av aksjene på generalforsamlingen har
samtykket.
Videre er ethvert erverv av aksje betinget av samtykke fra selskapets styre. Selskapets styre kan
bare nekte samtykke ved saklig grunn.

§8

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert
regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest en uke før møtet skal holdes.
Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal
gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeierne kan la seg representere på generalforsamlingen ved
fullmektig med skriftlig fullmakt.
På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§9

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

§ 10

Eventuelle emisjoner krever tilslutning fra 90 % av stemmene på generalforsamling.

