AKSJONÆRAVTALE for VANNVEST AS

1. Bakgrunn
Selskapet VANNVEST AS ble stiftet ved stiftelsesmøte ……. av følgende aksjonærer:


































Lindås kommune
Radøy kommune
Meland kommune
Øygarden kommune
Fjellvar AS
Sund Vatn og Avlaup AS
Os kommune
Fusa kommune
Odda Kommune
Jondal kommune
Ullensvang herad
Voss kommune
Askøy kommune
Bergen kommune
Eidfjord kommune
Gulen kommune
Kvam herad
Kvinnherad kommune
Masfjorden kommune
Modalen kommune
Osterøy kommune
Samnanger kommune
Ulvik herad
Vaksdal kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS
Fitjar kommune
Stord kommune
Tysnes kommune
Haugesund kommune
Sveio kommune
Tysvær kommune

Aksjonærene i VANNVEST AS viderefører virksomheten i DIHVA IKS
gjennom selskapet VANNVEST AS. Aksjeinnskudd skal være likt for hver

aksjonær..
2. Finansiering av selskapet.
Aksjonærene skal yte et ansvarlig lån til selskapet tilsvarende 5 kr pr innbygger hos
aksjonæren pr dato 31.12.2018. Beløpet skal innbetales til selskapet innen 14 dager
etter stiftelsesmøtet. Lånet er rente og avdragsfritt for selskapet med mindre beslutning
treffes i henhold til punkt 4.
3. Representasjon
Hver aksjonær skal ha èn stemme på selskapets generalforsamling.
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen 30. juni.
Innen 15. desember hvert år skal det avholdes ekstraordinær generalforsamling der
følgende skal behandles:
a. Budsjett for neste driftsår.
b. Fastsette priser og innhold i selskapet tjenester.
c. Fastsette årlig innbetaling fra aksjonærene for de tjenester aksjonærene mottar
fra selskapet.

4. Endring av vedtekter og aksjonæravtale.
Endring av selskapets vedtekter eller aksjonæravtale krever enstemmighet blant
selskapets aksjonærer.
5. Opptak av nye aksjonærer – uttreden/salg av aksjer.
Aksjonærene ønsker å legge til rette for at flere aksjonærer som fyller vilkårene iht.
selskapets vedtekter skal bli eiere i selskapet. Dette vil skje gjennom rettet emisjon og
der eksisterende aksjonærer frafaller fortrinnsrett. Nye aksjonærer skal godkjennes av
styret.
For aksjonærer som ønsker å selge seg ut av selskapet vil dette kunne skje ett år etter
at selskapet styre har fått varsel om slik uttreden. Oppgjør for ansvarlig lån skjer
samtidig med uttreden. Oppgjør for aksjeverdi skjer til pålydende.
Så langt som mulig skal VANNVEST AS erverve slike aksjer som «egne aksjer». Ved
sammenslåing av kommuner skal overtallige aksjer overtas av selskapet til pålydende.

