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Vedtatt på generalforsamling den 6. september 1933 

og på senere generalforsamlinger, 
senest endret 25. april 2017. 

 

  



§ 1 

FORMÅL 

Asker og Bærums Budstikke AS har som formål å utgi avisen "Budstikka" og nettstedet "Budstikka.no" som nyhets- og 

annonsemedier, drive annen informasjonsvirksomhet, samt delta i andre selskaper som er forenelig med dette. 

 

Budstikka.Media skal - uavhengig av særinteresser - bygge på liberale og konservative verdier. Redaksjonell virksomhet 

i alle publiseringskanaler skal på fritt grunnlag reflektere lokalsamfunnet og bidra til engasjement og tilhørighet. 

 

§ 2 

AKSJEKAPITAL 

Selskapets har en aksjekapital på kr. 7.868.905,- fordelt på 7.868.905 aksjer a kr. 1,-.  

Aksjene lyder på navn og er fullt innbetalt. 

 

§ 3 

ERVERVELSE AV AKSJER 

Overdragelse av aksjer er ikke gyldig med mindre den er godkjent av styret og det gjelder ingen forkjøpsrett for 

selskapets aksjer. 

 

§ 4 

SELSKAPETS ORGANER 

Selskapets anliggender ivaretas av et styre og generalforsamlingen. 

Selskapets forretningskontor er i Asker. 

Selskapets aksjer kan være registrert i Verdipapirsentralen. 

Ansettelse av ansvarlig redaktør krever godkjennelse av Stiftelsen Asker og Bærums Budstikke. 

 

§ 5 

STYRET 

Selskapets styre består av inntil 7 medlemmer med 4 varamedlemmer, herav velges inntil 5 medlemmer av 

generalforsamlingen og 2 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Asker og Bærums 

Budstikke. 

Flertallet av de aksjonærvalgte styremedlemmene skal være bosatt i Asker eller Bærum. Funksjonstiden for styrets 

medlemmer og varamedlemmer er to år. Generalforsamlingen velger styreleder og nestleder blant de aksjonærvalgte 

styremedlemmene.  

Selskapet tegnes av styreleder sammen med et styremedlem. Styret kan meddele prokura. Administrerende direktør og 

ansvarlig redaktør deltar i styremøter med talerett og forslagsrett. 

 

§ 6 

VALG AV STYRE 

Selskapet skal ha en valgkomité på inntil tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av 

generalforsamlingen. Valgkomiteens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. 

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om i) valg av og honorar til aksjonærvalgte 

styremedlemmer, og ii) valg av og honorar til medlemmer av valgkomiteen.  

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteens kostnader bæres av 

selskapet. 

 

§ 7 

GENERALFORSAMLING 

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tråd med bestemmelsene i gjeldende lover og/eller forskrifter innen 

utgangen av juni måned.  

Generalforsamlingen behandler de saker som aksjeloven bestemmer, samt eventuelt de saker som er uttrykkelig nevnt i 

innkallingen.  

Innkalling og sakspapirer kan gjøres tilgjengelige på selskapets nettsider. Dersom dokumentene gjøres tilgjengelige som 

nevnt foran, kan dette erstatte de lovmessige krav for utsending.  

Møtedato kunngjøres i selskapets avis minimum 7 dager før.  

En aksjonær kan ved henvendelse til selskapet få tilsendt dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 



§8 

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 

2. Valg av styre, styreleder og nestleder. 

3. Fastsettelse av styrets godtgjørelse. 

4. Godkjennelse av revisors godtgjørelse. 

5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen. 

 

§ 9 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, revisor eller aksjeeiere som representerer minst 1/10-del av 

aksjekapitalen forlanger det for å få behandlet et bestemt angitt emne. 

Innkallingen skjer på samme måte som til ordinær generalforsamling. 

 

§ 10 

AVSTEMMING 

I generalforsamlingen kan stemmeberettigede aksjeeiere stemme enten personlig eller ved skriftlig og datert fullmakt til 

annen personlig møtende. 

Hver aksje har én stemme. 

Dog kan ingen enkeltpersoner eller gruppe stemme for mer enn 10 % av de aksjer som er representert i 

generalforsamlingen. 

Med gruppe menes aksjonærer som er knyttet sammen gjennom eierskap, avtale eller interessefellesskap på annen måte. 

Alle saker avgjøres ved alminnelig stemmeflertall når ikke annerledes er bestemt i disse vedtektene eller lov. I tilfelle 

stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. 

 

§ 11 

AKSJESELSKAP 

Selskapet er et aksjeselskap. 

 

§ 12 

VEDTEKTSENDRING 

Forslag om forandring i eller tilføyelse til disse vedtekter, samt andre forslag som ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, eller forslag om selskapets oppløsning, må innleveres til styret og kan behandles så vel av ordinær 

som ekstraordinær generalforsamling. 

 

Forslag som berører vedtektsmessige forhold, herunder forslag om selskapets oppløsning, meddeles aksjonærene 

samtidig med innkallingen, ledsaget av styrets innstilling. 

 

Til vedtektsforandring kreves to tredjedels flertall av så vel de på generalforsamlingen avgitte stemmer som av den 

aksjekapital som er representert. Unntatt herfra er § 1, siste punkt, som ikke kan forandres eller oppheves uten samtlige 

aksjonærers samtykke. 

 

Endringer i § 1 krever godkjennelse av Stiftelsen Asker og Bærums Budstikke. 

 

Beslutning om frivillig oppløsning av selskapet blir ikke gyldig med mindre den vedtas i et møte hvor minst halvdelen 

av aksjekapitalen er representert, og med minst to tredjedeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som 

er representert. Hvis halvparten av aksjekapitalen ikke er representert, utsettes behandlingen av forslaget til en 

ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan fattes med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


