VEDTEKTER
(sist endret på generalforsamling 31.03.2014)

§1

Selskapets navn er Nordavis AS.

§2

Selskapet skal drive medieforetaket Nordavis AS, herunder utgi en uavhengig avis, og drive
medievirksomhet i de informasjonskanaler som er hensiktsmessige. Selskapet kan også drive
trykkeri og annen virksomhet knyttet til medieformidling, samt engasjere seg i og ha
eierandeler i andre selskaper. Redaktøren plikter å sørge for at mediene redigeres ihht
vedtektene i Redaktørplakaten, og at det fremmes saklig og fri informasjon.

§3

Selskapets aksjekapital skal være kr 640.900,- fordelt på aksjer à kr 100,-.

§4

Selskapets forretningskontor er i Alta.

§5

Selskapets styre består av 6 medlemmer og en observatør, med tilhørende 4 varamedlemmer
(herav et varamedlem for observatøren). 5 av styrets medlemmer med 2 varamedlemmer skal
velges av generalforsamlingen. Styrets formann velges ved særskilt valg. Hvert år er vekselvis
2 og 3 styremedlemmer på valg. Valgene på styremedlemmer gjelder for 2 år, varamedlemmer
velges for 1 år.
Ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Valg av
disse skjer i henhold til de regler som til enhver tid gjelder for bedriftsdemokratiet i
avisbedrifter.
Ved valg av styre bør en unngå at en enkelt politisk retning blir overrepresentert. Styrets
formann eller nestformann, samt to av styrets medlemmer tegner selskapets firma.
Styret kan meddele prokura.

§6

Styret holder en aksjebok hvor aksjeeierne innføres i alfabetisk orden med angivelse av antall
aksjer, navn eller foretaksnavn, fødselsdato eller organisasjonsnummer samt adresse.

§7

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mars måned og behandler de
saker som aksjeloven bestemmer samt eventuelt de saker som er uttrykkelig nevnt i
innkallingen. Innkalling og sakspapirer legges ut på selskapets nettside. Møtedato kunngjøres i
selskapets avis minimum 14 dager før. En aksjonær kan, ved henvendelse til selskapet, få
tilsendt innkalling og sakspapirer.

§8

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret bestemmer det, eller når det forlanges av
det antall aksjonærer som aksjeloven bestemmer. Ekstraordinær generalforsamling innkalles
med samme varsel og på samme måte som for den ordinære generalforsamling og behandler
bare de saker som er nevnt i innkallingen.

§9

I generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Ingen aksjeeier kan personlig eller ved
fullmektig avgi stemme for mer enn 10 % av det samlede antall aksjer. Den som avgir
stemmen behandles som om han eide samtlige aksjer vedkommende stemmer for, slik at ingen
person kan avgi stemmer for mer enn 10 %.

§ 10

Endring av selskapets vedtekter § 2, selskapets formål, kan bare foretas når alle fremmøtte
aksjonærer og fullmektige stemmer for. Det samme gjelder endring i nærværende
bestemmelse.

§ 11

Salg og annen overdragelse av aksjer kan bare skje ved godkjennelse av styret.

§ 12

Selskapets aksjer er fritt omsettelige, men med den begrensing som § 11 medfører.

