Vedtekter for Risør By AS
§1
Selskapets navn er Risør By AS. Selskapet er et aksjeselskap
§2
Selskapets forretningskontor er i Risør og skal ha beliggenhet i Risør sentrum.
§3
Selskapets virksomhet er omsetning av tjenester til næringsdrivende i Risør i form av profilering,
handelsaktiviteter, sentrumsaktiviteter og kulturaktiviteter. Selskapet vil med dette bidra til å styrke
lokale og regionale bedrifters lønnsomhet og verdiskaping.
I denne sammenheng har Risør kommune et tilretteleggende ansvar og vil kunne bidra med ressurser
for løsning av enkelte fellesoppgaver. Bedriftene har ansvar for egen lønnsomhet og utvikling, men
tar også del i løsning av fellesoppgaver.
Partene deler ambisjonen om økning i besøk, omsetning og lønnsomhet for besøksnæringene i
kommunen og at arbeidet med flere fellesoppgaver kan løses effektivt gjennom Selskapet. Selskapets
virksomhet er å arbeide for å vitalisere Risør ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og
kommune som øker attraktiviteten til Risørs historiske sentrum som senter for kommersielle og
kulturelle tilbud. Selskapet har som målsetting å være den mest attraktive samarbeidspartner for
næringsliv og kommune.
Dette medfører at selskapet skal være en sentral aktør i en langsiktig positiv utvikling av Risør og den
naturlige møteplass mellom selskapets aksjonærer. Selskapet skal søke å videreføre samspillet
mellom handel, gårdeiere, næringsliv, reiseliv, kulturliv og kommune. Dette har sammenheng med at
ulike virksomheter og aktiviteter er innbyrdes avhengig av hverandre, og hvert enkelt område
innenfor selskapets formål vil stå sterkere innenfor et gjensidig forpliktende samarbeid.
Selskapet skal levere tjenester primært til egne aksjonærer til konkurransedyktige priser, med krav til
lønnsomhet for begge parter. Selskapet skal ha sin virksomhet i Risørs historiske sentrum. Selskapet
kan også delta i andre selskaper med lignende formål.
§4
Selskapets aksjekapital er på kr 150.000,- fordelt på 150 000 aksjer pålydende kr 1,-.
Aksjene er fordelt i to aksjeklasser som følger:
• A-aksjer: 49.350 stk.
• B-Aksjer:100.650 stk.
§5
Aksjene er ikke fritt omsettelige og kan heller ikke pantsettes. All omsetning av aksjer skal foregå iht.
aksjonæravtalens punkt 6.

§6
Selskapets styre skal bestå av 5 - 7 medlemmer.
Styret velger selv styreleder.
Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Styret kan meddele prokura.
Følgende utpeker styrets medlemmer
- Risør kommune utpeker to av styrets medlemmer,
- Risør Handelsstandsforening utpeker et styremedlem
- Risør Reiselivslag utpeker et styremedlem
- Risør Gårdeierforening utpeker et styremedlem
- De øvrige styremedlemmene utpekes av Selskapets generalforsamling med alminnelig flertall.
§7
Den ordinære generalforsamling som skal avholdes innen utgangen av juni måned, skal behandle:
1. Fastsettelse av resultatregnskapet og balansen, herunder anvendelse av årsoverskudd eller
dekning av årsunderskudd.
2. Valg av styre og fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmene.
3. Godkjennelse av revisors godtgjørelse.
4. Fastsettelse av inneværende års markedsføringsbidrag.
5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen eller som er nevnt i
innkallingen.
6. Oppnevnelse av valgkomitè som skal bestå av fire medlemmer. Valgkomiteen velger selv
leder.
§8
For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldene aksjelovgivning.
Risør den 21.06.16

