Vedtekter for Vestfold Kollektivtrafikk AS
Org.nr. 979 842 791
Selskapet stiftet 17.04.1998
Vedtekter sist endret 28.12.2005

§ 1.
Selskapets navn er Vestfold Kollektivtrafikk AS.
§ 2.
Selskapets forretningskontor er i Tønsberg.
§3.
Vestfold Kollektivtrafikk AS har som formål å kjøpe transporttjenester og samordne offentlig
betalte transporter i henhold til avtale med Vestfold Fylkeskommune, samt å drive og leie- og
eller eie kollektivtrafikkterminaler, ruteopplysningstjeneste og hertil knyttet markedsføring,
informasjon og produktutvikling.
Selskapet har ikke erverv som formål men er opprettet med sikte på effektivisering og
samordning av kollektivtrafikktilbudet i Vestfold. Selskapet er ikke opprettet med sikte på å
oppnå økonomisk overskudd til fordeling på eierne. Selskapet deler ikke ut utbytte.
§ 4.
Selskapets aksjekapital er kr 100.000,- fordelt på 1.000 aksjer hver pålydende kr 100,-.
§ 5.
Selskapets styre skal bestå av 3-6 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
Styrelederen velges av generalforsamlingen i eget valg. Styremedlemmene og styreleder
velges for tre år av gangen. Gjenvalg kan finne sted. Generalforsamlingen skal likevel etter
utløpet av første kalenderår foreta omvalg av inntil to tredjedeler av styrets medlemmer, og
minst en, for å komme inne i en rullerende valgordning.
Styret ansetter administrerende direktør.
§ 6.
Selskapets firma tegnes av styrets leder alene, eller av 2 styremedlemmer i fellesskap.
Daglig leder har selskapets prokura.
§ 7.
Salg eller erverv av aksjer i selskapet er betinget av samtykke fra selskapets styre.

§ 8.
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.
Generalforsamlingen ledes av styrets leder.
Den ordinære generalforsamlingen har:

a)

å behandle styrets beretning om virksomheten i det forløpne år.

b)

Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årets overskudd
eller dekning av underskudd.

c)

Valg av styre og styrets leder.

d)

Fastsette møtegodtgjørelse til styremedlemmer som er ansatt i selskapet og
årsgodtgjørelse til styrets leder og de øvrige styremedlemmer.

e)

Ved ledighet, valg av revisor, samt fastsettelse av dennes godtgjørelse.

f)

Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen,
eller en aksjonær har forelagt generalforsamlingen – og som er nevnt i innkallelsen.
§ 9.

Ved et eventuelt opphør av selskapet går nettoformuen tilbake til Vestfold Fylkeskommune
som øremerkede midler og skal dekke samme eller beslektet formål som fastsatt i selskapets
vedtekter.
§ 10.
Hvor intet annet er bestemt i disse vedtekter, kommer reglene i den norske aksjelov til
anvendelse.

