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VEDTEKTER 

 

FOR 

 

MOSSEREGIONENS NÆRINGSUTVIKLING AS 

 

 

§ 1 Foretaksnavn  

Selskapets foretaksnavn er Mosseregionens Næringsutvikling AS.  Selskapet er et 

aksjeselskap. 

 

§ 2 Forretningskontor 

Selskapets forretningskontor er i Moss kommune. 

 

§ 3 Virksomhet 

Selskapets formål er å være Mosseregionens kontaktorgan i næringsspørsmål og sikre 

en balansert og mangfoldig utvikling av Mosseregionens produserende og nyskapende 

næringsliv.  Dette omfatter bl a aktiv markedsføring og veiledning overfor 

eksisterende og nye virksomheter. 

 

§ 4 Ikke-økonomisk formål 

Selskapet har et ikke-økonomisk formål, og det skal ikke utbetales utbytte. Eventuelt 

driftsoverskudd avsettes til dekning av fremtidige investeringer og/eller drift. 

 

§ 5 Aksjekapital 

Selskapets aksjekapital er NOK 146 000 fordelt på 146 aksjer, hver pålydende  

NOK 1 000. 

 

§ 6 Ledelse 

Selskapets styre består av 3 til 8 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere 

beslutning. Styremedlemmene tjenestegjør for en periode på ett eller to år etter 

generalforsamlingens nærmere beslutning.  Styrets sammensetning skal følge 

bestemmelsene i allmennaksjelovens § 6-11a med hensyn til representasjon av begge 

kjønn i styret. 

 

Selskapets firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap eller to 

styremedlemmer i fellesskap.  Styret kan meddele prokura.  Selskapet skal ha en 

daglig leder. 

 

§ 7 Generalforsamling 

Den ordinære generalforsamling skal behandle: 

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

2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 

 

§ 8 Valgkomite 

Den ordinære generalforsamling velger for hvert år en valgkomite med ett års 

funksjonstid, bestående av leder og inntil 3 medlemmer. Valgkomiteen fremmer 

overfor generalforsamlingen forslag til styremedlemmer samt forslag til styrehonorar.  
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§ 9 Eiermøter 

 Selskapets eiere avholder eiermøter/dialogmøter i forkant av ordinær 

generalforsamling og minst ytterligere ett eiermøte årlig.  

 

§ 10 Aksjeeierregistrering 

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken. 

 

§ 11 Forholdet til aksjeloven 

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. 

 

§ 12 Rett til innsyn 

Eierkommunenes kontrollutvalg/revisor gis rett til innsyn i aktuelle dokumenter i 

selskapet. 

 

 

 


