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§1 Selskapets navn 

Selskapets navn er Vestmarka i Utvikling AS (ViU). 
 

§2 Selskapets forretningssted 

Selskapets forretningssted er Eidskog kommune. 
 

§3 Selskapets formål og virksomhetsområde 
ViU skal være et selskap som er pådriver, initiativtaker, støttespiller og medfinansiør til 
tiltak som bidrar til positiv utvikling av Vestmarka som et attraktivt bosted. 

 
§4 Selskapets aksjekapital 

Selskapets aksjekapital er NOK 273.600 fordelt på 228 aksjer, hver pålydende  
NOK 1.200. 
 

§5 Selskapets styre 
Selskapet skal ledes av et styre som består av maksimalt 7 personer. Vestmarka 

GrendelagGrendeutvikling har rett til å velge ett medlem med personlig varamedlem til 
styret. 
 

Eidskog kommune Eidskog Næringsservice KF har rett til å velge ett medlem med 
personlig varamedlem til styret så lenge de eier minimum 50 aksjer. 

 
De øvrige velges direkte av generalforsamlingen.  
 

Generalforsamlingen velger styre med vararepresentanter i nummerrekkefølge, 
styreleder, nestleder samt valgkomité.  

 
Valgperioden skal fortrinnsvis være to år med mulighet for forlengelse. Valgperiodene 

skal ordnes slik at maks tre styremedlemmer skiftes ut samtidig. 
 
Selskapet tegnes av styrets leder sammen med ett styremedlem. 

 
Styret skal forholde seg til den hver tid gjeldende styreinstruks som skal godkjennes av 

generalforsamlingen.  
 
Styret er ikke beslutningsdyktige med mindre flertallet av medlemmene deltar i møtet. 

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet har stemt for. 
 

§6 Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år. Innkallingen 
skal enten skje skriftlig eller via elektronisk varsling til alle aksjonærene senest 3 uker 

forut for møtedato. Alle saksdokumenter kan legges på selskapets hjemmeside i stedet 
for at det blir sendt ut dersom ikke noen aksjonærer spesielt krever noe annet. 

 
Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen skal være oversendt styret senest 
5 uker før møtedato. 

 
 

 



 
 
 

Den ordinære generalforsamlingen skal minst behandle: 
• Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd iht. den fastsatte balanse 

• Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte 
• Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjøring 
• Fastsettelse av styrets honorarer 

• Ev. innkomne saker 
• Valg av styre med styreleder, nestleder og varamedlemmer 

• Valg av valgkomité 
• Andre saker som i følge Aksjeloven (asl) hører inn under generalforsamlingen 

 

Vedtak under generalforsamlingen følger asl´s bokstav. Dette gjelder også behandling 
av ekstraordinær generalforsamling. 

 
§7 Erverv av aksjer 

Erverv av aksjer er betinget av styrets godkjenning. 

 
§8 Overdragelse av aksjer 

Ved salg av aksjer, har de øvrige aksjonærene forkjøpsrett. Arv anses ikke som salg. 
Dersom flere aksjonærer ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, fordeles aksjene som 

er på salg forholdsmessig i forhold til tidligere aksjebesittelse. Blir det etter den 
fordelingen overskytende aksjer, overtar den som på forhånd har flest aksjer de 
resterende aksjene. I tilfelle likhet, foretas loddtrekning. 

 
Enhver overdragelse av aksje skal meldes skriftlig til styret. Har styrets leder mottatt en 

slik henvendelse, skal han/hun informere de øvrige styremedlemmene og sende 
informasjon til alle aksjonærer. For at forkjøpsretten skal kunne hevdes, må melding om 
bruk av forkjøpsretten være styreleder i hende senest 1 måned etter at informasjonen 

om ledige aksjer ble sendt ut. Dersom ingen kjøper melder seg blant de eksisterende 
aksjonærer, kan aksjene selges til den/de som styret godkjenner. 

Ingen aksjonær kan forlange at aksjene skal bli omsatt. 
Aksjeverdien fastsettes av styret etter bokført verdi og forventet utvikling. 
Innløsningssummen skal innbetales umiddelbart etter at styret har godkjent 

transaksjonen. Overdragelsen regnes ikke som gjennomført før hele innløsningssummen 
er innbetalt. 

 
§9 Avvikling av selskapet 

Dersom det blir gjort vedtak om avviklingen av selskapet, skal generalforsamlingen 

velge et avviklingsstyre. 
 

§10 Lovverk 
For øvrig henvises det til den hver tid gjeldende Aksjelov. 
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