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VEDTEKTER 

FOR  

INDRE SALTEN ENERGI AS 

 
§ 1 – Foretaksnavn 

Selskapets navn er Indre Salten Energi AS. 

§ 2 – Forretningskontor 

Selskapets forretningskontor er i Fauske kommune.  

§ 3 – Virksomhet  

Selskapets virksomhet er:  

- Å eie selskaper som står for utbyggingen og vedlikeholdet av et fullverdig elektrisk 

fordelingsnett i Fauske og Sørfold (og andre kommuner) med mål å bidra til en 

sikker og rasjonell energiforsyning. 

- Å eie selskaper som overfører, produserer og omsetter energi. 

- Å eie selskaper som deltar eller driver innen nærliggende forretningsområder. 

- Å eie selskaper som deltar i annen virksomhet  

Virksomheten kan også drives gjennom deltakelse i eller i samarbeid med andre selskaper. 

Selskapet kan i tillegg forestå virksomhet i forbindelse med ovennevnte virksomhet.  

 

§ 4 – Aksjekapital 

Selskapets aksjekapital er kr 19 426 056 fordelt på 19 426 056 aksjer, hver pålydende kr 1. 
 
Selskapets aksjer skal være registrert i et verdipapirregister. 

 

§ 5 – Styre 

Selskapets styre skal bestå av inntil 7 medlemmer. Generalforsamlingen velger styrets leder 

blant de styremedlemmer som velges av generalforsamlingen.  
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§ 6 – Signatur  

Selskapets firma tegnes av styrets leder i fellesskap med enten et styremedlem eller daglig 

leder. Styret kan meddele prokura. 

§ 7 – Omsetning av aksjer  

Ethvert erverv av aksjer er betinget av styrets samtykke i henhold til aksjeloven §§ 4-16 og 

4-17. Samtykke kan bare nektes dersom det foreligger saklig grunn. 

Ethvert salg eller enhver overføring av selskapets aksjer utløser forkjøpsrett for de øvrige 

aksjeeierne. Med de unntak som fremgår nedenfor gjelder bestemmelsene i aksjeloven § 4-

20 til § 4-23.   

Salg av aksjer til søsken utløser ikke forkjøpsrett.  

Løsningssummen skal tilsvare avtalt kjøpesum mellom kjøper og selger, eller, i mangel av 

slik avtale, virkelig verdi av aksjene.  

Når styret har mottatt melding om salg av aksjer som utløser forkjøpsrett, kan styret gi 

varsel til de forkjøpsberettigede på selskapets hjemmeside.  

§ 8 – Generalforsamlingen 

 På generalforsamlingen har hver aksje én stemme.  

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i selskapets generalforsamling, derunder 

dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, 

trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets 

hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som 

skal behandles i generalforsamlingen.  

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. På den ordinære 

generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:  

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

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

§ 9 – Valgkomité 

Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som skal velges av 

generalforsamlingen. Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om 

valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret og honorar til medlemmer 

av styret. 

 

* * * 


