
 

VEDTEKTER  
FOR  

GUDBRANDSDØLEN AS 
 
Vedtatt 16. april 1993, endret 27. april 2000 (§ 5), 2. mai 2002 (§§ 3, 7, 8 og 10), 3. mai 2007 (§ 5), 29. april 2010 
(§ 7), 21. mai 2015 (§§ 4 og 5), og 14. mai 2019(§ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10). 

 

§ 1 
Selskapets navn er Gudbrandsdølen AS. 
 

§ 2 
Selskapets forretningskontor er i 
Lillehammer. 
 

§ 3 
Selskapets formål er å forvalte selskapets 
faste eiendommer og eierinteressene i 
Gudbrandsdølen Dagningen AS (GD). 
Eierinteressene i GD skal forvaltes slik at 
Gudbrandsdølen AS har en dominerende 
innflytelse i selskapet for å sikre at GD kan 
utgi en frilynt avis med et ikke-sosialistisk 
grunnsyn i samsvar med GDs 
formålsparagraf. 
 
For å nå formålet nevnt foran kan 
Gudbrandsdølen AS ved aksjetegning/kjøp 
og på annen måte delta i annen virksomhet. 
 
Uten godkjennelse av generalforsamlingen 
i Gudbrandsdølen AS kan ikke selskapets 
styre avhende aksjer i GD eller gå inn for 
kapitalutvidelse i GD som medfører at 
Gudbrandsdølen AS’ eierandel i selskapet 
blir mindre enn 57 %. 
 
Styret i Gudbrandsdølen AS kan heller ikke 
medvirke til endring av formålsparagrafen i 
GDs vedtekter uten at det på forhånd er 
godkjent i Gudbrandsdølen AS’ 
generalforsamling. 
 

§ 4 
Selskapets aksjekapital er kr 1 973 100, 
fordelt på 197 310 aksjer á kr 10. 
 

§ 5 
Selskapet ledes av et styre på 5-8 
medlemmer. 
 

 
 
 
 
 

§ 6 
Ekstraordinær generalforsamling holdes 
når det følger av aksjeloven, eller det 
kreves av minst 30 aksjonærer. Når 
dokumenter som gjelder saker som skal 
behandles på generalforsamlingen gjøres 
tilgjengelige for aksjonærene på selskapets 
internettside, gjelder ikke aksjelovens krav 
om at dokumentene skal sendes til 
aksjonærene. 
 

§ 7 
Selskapets styre kan delegere til styrets 
leder å godkjenne overdragelser av aksjer. 
 
Varsel om eierskifter som utløser 
forkjøpsrett kan gis på selskapets 
elektroniske aksjonærside uten ytterligere 
varsel til den enkelte aksjonær. 
 
Overdragelse av aksjer skal primært skje til 
personer bosatt i avisens distrikt. 
 

§ 8 
En aksje gir 1 stemme, likevel slik at ingen 
aksjeeier kan avgi mer enn 10 stemmer 
eller flere stemmer enn tiendeparten av de 
aksjer som er representert i 
generalforsamlingen. I tilfelle stemmelikhet 
gjelder aksjeloven § 9 - 13. Stemmeretten 
graderes på den måten at 
til og med 20 aksjer gir 1 stemme 
til og med 50 aksjer gir 2 stemmer 
til og med 100 aksjer gir 3 stemmer 
til og med 250 aksjer gir 4 stemmer 
til og med 500 aksjer gir 5 stemmer 
til og med 1000 aksjer gir 6 stemmer 
og videre 1 stemme for hver 500 aksjer eller 
deler derav, oppad begrenset til 10 
stemmer. 
 

§ 9 
Generalforsamlingen velger en valgkomite 

bestående av tre medlemmer. 


