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VEDTEKTER FOR ASKER PRODUKT AS VEDTATT I KONSTITUERENDE 
GENERALFORSAMLING DEN 2. JANUAR 1991. 
Revidert og vedtatt endringer 5.juni 2018 ifm Generalforsamling 

 

 
 
§1 
Selskapets navn er Asker Produkt A/S. 
 
§2 
Selskapets forretningskontor er i Asker. 
 
§3 
Selskapets formål er, gjennom produksjon av varer og/eller tjenester for et marked, å 
skape varige arbeidsplasser og kompetanseutvikling for personer som ikke er 
konkurransedyktige på det åpne arbeidsmarked. 
 
Det skal ikke stilles spesielle krav til funksjonsnivå hos arbeidstakerne, men den 
totale arbeidstakergruppen skal bestå av personer med svært ulik type og grad av 
behov for hjelp. 
 
Produksjonen skal til enhver tid baseres på arbeidstakergruppens kvalifikasjoner og 
utviklingsmuligheter. 
 
De arbeidstakerne som ønsker det og har mulighet til å få arbeid på det ordinære 
arbeidsmarked, skal få hjelp til dette. 
 
Selskapet skal drives innenfor de ansvarsrammene NAV og kommunen har for å 
tilrettelegge arbeid for særlig svake grupper.  
 
§4 
Bedriften skal ha et rådgivende organ. Sammensetning og mandat følger av 
regelverk fra Aetat NAV. Ansettelser av yrkeshemmede arbeidstakere skal skje i 
samsvar med retningslinjer fra NAV. 
 
§5 
Selskapets aksjekapital er kr 500 000,-, fordelt på 500 aksjer a kr 1000,- fullt innbetalt 
og lydende på navn. 
 
§6 
Selskapets styre skal ha fem medlemmer ved at det velges to representanter fra de 
ansatte, herav en fra de yrkeshemmede og en fra de øvrige ansatte. Yrkeshemmet 
representant stiller som observatør og fritas for juridisk og økonomisk ansvar knyttet 
til styremedlemsrollen.  Selskapets firma tegnes av styrets formann og ett 
styremedlem i fellesskap. Daglig leder har prokura. 
 
 
 
 
§7 



Styret er beslutningsdyktig når flertallet av medlemmene deltar i møtet. Som styrets 
beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for. 
 
Ved stemmelikhet har styreformannen dobbeltstemme. Dersom styrets formann er 
fraværende har nestformann dobbeltstemme. 
 
§8 
Bekjentgjørelser til aksjonærer skjer ikke i offentlige tidende. Den ordinære 
generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling med 
angivelse av dagsorden skjer med 8 dagers varsel i brev til aksjonærene. 
Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler. 
 
§9 
Styrets årsberetning og regnskap i revidert stand skal oversendes hver enkelt 
aksjonær sammen med innkallingen til generalforsamlingen. 
 
§10 
Den ordinære generalforsamlingen skal behandle: 
a) Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av 
årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd. 
b) Valg av styre og revisor. 
c) Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen velger styrets formann og nestformann. 
 
§11 
På generalforsamlingen har hver aksje 1 -én- stemme. 
Aksjonærene kan møte personlig eller ved fullmektig med skriftlig fullmakt. 
 
§12 
Aksjenes omsettelighet skal være begrenset slik at salg eller annen form for 
overdragelse ikke kan finne sted uten styrets godkjenning. 
 
§13 
Dersom selskapets regnskap viser et overskudd skal dette forbli i selskapet og 
disponeres til formål som styrker den framtidige driften. Det kan således ikke utdeles 
utbytte til aksjonærene. 
 
§14 
Vedtak om oppløsning av selskapet må på forhånd være forelagt de statlige 
tilskuddsinstitusjoner til uttalelse. 
 
§15 
For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. 
 
 


