Vedtekter Gudbrandsdal Slakteri Lokalt Eierskap AS
§1 Navn
Selskapets navn er Gudbrandsdal Slakteri Lokalt Eierskap AS

§ 2 Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Sel kommune. Adresse er Skansen 7, 2670 Otta.

§ 3 Formål
Selskapets formål er å organisere det brede eierskap fra kjøttprodusenter, lokale personer og andre
mindre aksjonærer for deltakelse og eierskap i virksomhet som driver med slakting og foredling av
storfe og småfe, samt andre selskaper med likeartet formål. Selskapet kan i egenregi drive aktivitet
som støtter oppunder de virksomheter Selskapet er eier i.

§ 4 Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er kr. 3 844 000 fordelt på 3 844 aksjer a kr. 1000 pr. aksje.

§ 5 Styre og valgkomitè
Selskapets styre består av fra 3 til 6 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
Styremedlemmer velges normalt for to år av gangen.
Valgkomitè skal bestå av tre personer. Valgkomiteens oppgave er overfor generalforsamling å innstille
til;
1. Styre og styreleder
2. Godtgjørelse til styret
Valgkomite for kommende periode, inklusive valgkomiteens leder
Valgkomiteens medlemmer har normalt en funksjonstid på tre år.

§ 6 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal holdes innen utgangen av juni måned hvert år.
Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:
1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller
dekning av årsunderskudd.
2. Valg av styre når ved funksjonstidens utløp, samter valgkomitè.
3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamling.

§ 7 Samtykke av styre ved overdragelse av aksjer
Overdragelse av aksjer krever samtykke fra styre, jf. aksjelovens paragraf 4-16. Forkjøpsrett etter asl.
§ 4-19 gjelder ikke.

§ 8 Prokura
Styre kan meddele prokura

Formatert: Listeavsnitt, Nummerert + Nivå: 1 +
Nummereringsstil: 1, 2, 3, … + Start på: 1 + Justering:
Venstre + Justert ved: 0,63 cm + Innrykk ved: 1,27 cm
Formatert: Listeavsnitt, Nummerert + Nivå: 1 +
Nummereringsstil: 1, 2, 3, … + Start på: 1 + Justering:
Venstre + Justert ved: 0,63 cm + Innrykk ved: 1,27 cm

Sist endret; 21x. september 2022.

