Utkast til vedtekter for Nord-Salten Kraft Holding AS – 19. juni 2020
§ 1 Foretaksnavn
Selskapets foretaksnavn er Nord-Salten Kraft Holding AS.
§ 2 Virksomhet
Selskapets virksomhet er å eie samtlige aksjer og forvalte eierskapet i Nord-Salten Kraft AS og Nord-Salten Kraft
Nett AS, å eie aksjer og forvalte eierskapet i andre selskaper med naturlig tilknytning til slik virksomhet, samt
yte lån og stille sikkerhet for selskaper som konsernet har eierposisjon i. Videre skal selskapet kunne eie og
forvalte fast eiendom.
§ 3 Forretningskontor
Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon er i Hamarøy kommune.
§ 4 – Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er på 3 892 231 kroner, fordelt på 2 919 241 A-aksjer og 972 990 B-aksjer hver
pålydende 1 krone.
Selskapets A-aksjer kan bare eies av juridiske personer som til enhver tid oppfyller kravene til offentlig eierskap
i konsesjonsrettslig forstand, jfr. industrikonsesjonsloven av 14. desember 1917 nr. 16.
Selskapets aksjer skal registreres i verdipapirregister.
§ 5 – Styre
Selskapets styre skal bestå av minimum seks og maksimum åtte medlemmer. Inntil to av medlemmene skal
velges av og blant de ansatte, jf. aksjeloven § 6-4. Av de aksjonærvalgte styremedlemmene skal fem
medlemmer velges av innehaverne av A-aksjene, mens ett medlem velges av innehaverne av B-aksjene. Av de
styremedlemmene som skal velges av innehaverne av A-aksjene, skal Salten Kraftsamband AS ha rett til å
utnevne ett styremedlem. Dersom aksjene i Nord-Salten Kraft Holding AS er eid av et selskap som etter
aksjeloven § 1-3 regnes som datterselskap av Salten Kraftsamband AS, tillegger retten dette datterselskapet.
Når vedtektene i det følgende benytter uttrykket SKS, menes det selskap i konsernet Salten Kraftsamband AS
som til enhver tid eier aksjene i Nord-Salten Kraft Holding AS.
Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.
Styremedlemmer velges som hovedregel for to år. For å sikre kontinuitet skal ikke mer enn halve styret være
på valg samme år. Dersom mer enn halve styret blir på valg samtidig skal dette løses gjennom å velge et antall
styremedlemmer for ett år.
Selskapet skal ha en valgkomité på tre medlemmer, hvorav en leder, en nestleder og et ordinært medlem, der
begge kjønn er representert. I tillegg skal det velges ett varamedlem. Alle velges for to år av gangen av
selskapets generalforsamling. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges. Valgkomitéen skal overfor
generalforsamlingen koordinere valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer når
disse er på valg, eller når det må foretas suppleringsvalg. Valgkomitéen skal foreslå honorar til styrets
medlemmer overfor generalforsamlingen. Forslag til styrehonorar skal fremmes forskuddsvis for ett år av
gangen, regnet fra generalforsamlingen. Valgkomitéen kan for øvrig uttale seg om og eventuelt fremme forslag
overfor generalforsamlingen i saker som angår styrets størrelse, sammensetting og arbeidsform.
§ 6 – Styresamtykke
Ethvert aksjeerverv er betinget av samtykke fra selskapets styre. Samtykke kan bare nektes dersom det
foreligger saklig grunn.

§ 7 – Forkjøpsrett for A-aksjonærene
Ethvert salg eller enhver overføring av selskapets aksjer utløser forkjøpsrett for innehaverne av A-aksjer.
Innehaverne av B-aksjer har ikke forkjøpsrett. For øvrig gjelder bestemmelsene i aksjeloven §§ 4-20, 4-21 og 423.
§ 8 – Signatur
Selskapets firma tegnes av styrets leder og administrerende direktør i fellesskap. Styret kan meddele prokura.
§ 9 - Generalforsamling
Selskapets ordinære generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni. På den ordinære
generalforsamling skal behandles:
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av
underskudd, samt utdeling av utbytte.
2. Valg av styremedlemmer. Fastsettelse av styrehonorar.
3. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.
Selskapet kan ikke selge aksjer i Nord-Salten Kraft AS eller Nord-Salten Nett AS uten å ha innhentet
forutgående godkjennelse fra generalforsamlingen og forutgående endring av vedtektenes § 2.
Selskapet skal kun stemme for forslag om vedtektsendringer i datterselskaper, andre avgjørelser som krever
kvalifisert flertall på generalforsamlingen i datterselskaper eller salg av vesentlige aktiva i datterselskaper,
dersom forslaget først er forelagt generalforsamlingen og er godkjent med det samme flertall som ville vært
nødvendig for å vedta tilsvarende forslag i selskapet. Dersom slik godkjennelse ikke foreligger skal selskapet
stemme mot slike forslag på generalforsamlinger i datterselskaper.
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lov
skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom
dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter
som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selve innkallingen til generalforsamlingen skal
uansett sendes til aksjeeierne, med opplysning om hvor dokumentene er gjort tilgjengelig.
§ 10 – Særskilt krav om tilslutning for vesentlige beslutninger
Generalforsamlingen kan ikke treffe beslutninger om endring av selskapets formål, endring av selskapets
aksjekapital, fusjon, fisjon og godkjennelse av salg av vesentlige virksomhetsområder etter § 9 annet ledd uten
tilslutning fra SKS. Tilsvarende gjelder beslutninger om endring av vedtektenes § 5 første ledd annet punktum,
§ 5 annet ledd, § 7, § 9 annet ledd og denne § 10.

