Vedtekter for iFokus AS
f.nr. 927 921 588
§1
Selskapets navn er iFokus AS.
§2
”Selskapets formål er å være godkjent
tiltaksarrangør av arbeidsmarkedstiltak, samt
utvikle tilbud innen samfunnets behov for arbeids-,
velferds- og inkluderingstjenester, og utvikle
arbeidskraft for næringslivet.”
§3
Selskapet har sitt forretningskontor i Larvik
kommune.
§4
Selskapets aksjekapital kr.1.658.000,-, som består
av 1658 aksjer à kr 1 000,-, er fullt innbetalt og
lydende på navn. Aksjenes omsettelighet skal være
begrenset slik at salg eller annen form for
overdragelse ikke kan finne sted uten styrets
godkjenning. Selskapets overskudd skal forbli i
bedriften og disponeres til formål som styrker
framtidig drift.
§5
Selskapet ledes av et styre på 4 aksjonærvalgte
styremedlemmer og de ansatterepresentanter som
Aksjeloven
til
enhver
tid
bestemmer.
Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Styrets
leder og nestleder velges blant de aksjonærvalgte
styremedlemmer for ett år av gangen. Styrets
leder, eller nestleder, sammen med daglig leder
innehar selskapets signatur. Styret kan meddele
prokura.
§6
Generalforsamlingen er selskapets høyeste
myndighet. Styret innkaller til generalforsamling
med minst 8 dagers skriftlig varsel til den enkelte
aksjeeier.
Stemmerett på generalforsamlingen har bare
aksjeeiere. Hver aksje representerer en stemme.
Aksjonærer kan møte ved fullmektig som må ha
skriftlig fullmakt.
Før generalforsamlingen tar til med selve
saksbehandlingen, skal den godkjenne fullmakter og
foreta oppnevning av dirigent og sekretær.
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§7
Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av
juni måned. Aksjeeiere skal varsles om tidspunktet for
generalforsamlingen i god tid, slik at de innen en frist
på 3 uker kan melde saker de ønsker behandlet.
Med innkallingen til ordinær generalforsamling skal
følge saker til behandling, slik :
a) Saksliste.
b) Styrets årsberetning.
c) Årsregnskap for siste år med revisors beretning.
d) Valgkomiteens forslag til valg av
styremedlemmer
leder og nestleder
revisor (når fungerende revisor skal fratre)
valgkomite, bestående av 3 representanter, hvorav
leder utpekes av styret, en utpekes av Larvik
kommune og en av de øvrige aksjonærer.
e) Styrets planer og styrets vedtatte budsjett for
inneværende år.
f) Andre saker som skal opp til behandling på møtet.
§8
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret
finner det nødvendig, eller når aksjeeiere som
representerer minst 1/10 av aksjekapitalen forlanger
det.
Med
innkallingen
til
ekstraordinær
generalforsamling skal følge saksliste og en orientering
fra styret om bakgrunnen for den ekstraordinære
generalforsamling.
§9
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 skal - i
samråd med og etter godkjenning av relevant offentlig
organ - nyttes ved tiltak til beste for arbeidssøkere
med yrkeshemning.
For

øvrig

gjelder

§ 10
aksjelovens

bestemmelser.

