VEDTEKTER
FOR
ARBA AS
(Vedtatt på ordinær generalforsamling 3. juni 2020)

§1

Selskapets navn er Arba AS.

§2

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bærum kommune.

§3

Selskapets hovedformål er å gi mennesker mulighet til å få, beholde og utvikle seg gjennom
arbeid. Selskapet skal i denne forbindelse også kunne eie og delta i annen
forretningsvirksomhet, herunder drive utleie av fast eiendom og salg av
administrasjonstjenester til tilknyttede selskap der dette er hensiktsmessig.

§4

Selskapets aksjekapital er kr. 10 715 000,- fordelt på 2 143 aksjer pålydende kr. 5.000.
Stemmerett på generalforsamlingen har bare aksjeeiere. Hver aksje representerer én stemme.
Aksjonærer kan møte ved fullmektig. Disse skal ha skriftlig fullmakt som må godkjennes av
generalforsamlingen.
Aksjenes omsettelighet skal være begrenset slik at salg eller annen form for overdragelse ikke
kan finne sted uten styrets godkjenning.

§5

Selskapets styre skal bestå av 5 til 7 aksjonærvalgte medlemmer.
Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Valg av styremedlemmer gjennomføres slik at
halvparten av styrets medlemmer og varamedlemmer er på valg hvert år.

§6

Generalforsamlingen holdes innen utgangen av juni måned og innkalles med minst 1 ukes
varsel.
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Ekstraordinær
generalforsamling skal innkalles innen 2 uker når det til behandlingen av bestemt angitt emne
kreves skriftlig av revisor eller av aksjeeiere som representerer minst en tiendedel av
aksjekapitalen.
Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:
1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
2. Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse
3. Valg av styre
4. Valg av styrets leder og nestleder
5. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen

§7

Styreleder leder styrets virksomhet i samsvar med generalforsamlingens vedtak. Styreleder
innkaller til styremøte når viktige saker gjør det nødvendig, eller når minst to av styrets
medlemmer forlanger møte for behandling av en spesiell sak.

Et styremøte er ikke beslutningsdyktig med mindre flertallet av medlemmene deltar i møtet.
Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for. Dog må mer
enn én tredjedel av samtlige styremedlemmer ha stemt for en beslutning for at den skal anses
som vedtatt. Ved stemmelikhet anses forslaget som ikke vedtatt.

§8

Selskapets signatur innehas av styrets leder eller nestleder, sammen med ett styremedlem.
Styret kan meddele prokura.
Vedtak om opprettelse av datterselskaper eller deltakelse i andre selskaper skal behandles av
generalforsamlingen.

§9

Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker den
fremtidige drift. Aksjonærene kan ikke ta ut utbytte fra selskapet.

§ 10

Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse selskapet, skal generalforsamlingen velge et
avviklingsstyre. Dette avvikler virksomheten, krever inn utestående fordringer og betaler
gjeld.
Resterende formue og likvidasjonsutbytte skal utelukkende – i samråd med og etter
godkjenning av tilskuddsinstitusjonene – nyttes til selskapet formål og ved tiltak til beste for
yrkeshemmede.
Vedtak om oppløsning av selskapet må imidlertid på forhånd være forlagt de statlige
tilskuddsinstitusjonene for uttalelse.

