
Vedtekter 
for 

Global Learning AS 
 
 
§ 1 Selskapets firma 
Selskapets firma er Global Learning AS. Selskapet er et aksjeselskap. 
 
 
§ 2 Forretningskommune 
Selskapets forretningskontor er i Larvik kommune. 
 
 
§ 3  Selskapets virksomhet 
Selskapets formål er å tilby utdanning gjennom opplæringskonseptet «Blended-Learning» til studenter 
over 16 år. Det skal tilbys utdanning på videregående nivå, fagskolenivå samt høyskoleutdanning på 
Bachelor- og Masternivå og videre- og etterutdanning. Det skal også tilbys skreddersydde kurs på 
samme plattform til næringslivet. 
  
Global Learning AS skal bidra til å gi alle innbyggere over 16 år i Larvik økt kompetanse og bidra til en 
positiv befolkningsvekst i Larvik kommune. Det er en forutsetning at selskapet skal drive lønnsomt og 
på kommersiell basis. 
 
 
§ 4 Aksjekapital og aksjer 
Selskapets aksjekapital er kr 100 000,- fordelt på 1 000 aksjer pålydende kr 100,-. 
 
 
§ 5 Styret og signatur 
Selskapets styre skal ha fra 1 til 3 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når styreleder er 
tilstede. Selskapets firma tegnes av styrets leder. 
 
 
§ 6 Daglig leder 
Selskapet skal ha en daglig leder som tilsettes av styret. 
 
 
§ 7 Ordinær generalforsamling 
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av regnskapsåret. 
Innkalling til generalforsamling skal sendes senest fire uker før møtet skal holdes. Innkallingen skal 
bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i 
innkallingen. Aksjeeierne kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig 
fullmakt. 
På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: 

- Styrets årsberetning 
- Fastsettelse av resultatregnskap og balanse 
- Anvendelse av overskudd/dekning av underskudd 
- Revisors beretning 
- Fastsettelse av styrehonorar 
- Valg av styre 
- Valg av revisor og godkjenning av revisors honorar 
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 

 
 



 
§ 8 Overdragelse av aksjer og aksjers omsettelighet 
Aksjer i selskapet kan overdras. Erververen av en aksje skal straks sende melding til selskapet om sitt 
aksjeerverv. Erverv av aksjer er betinget av samtykke fra selskapet. Det hører under styret å avgjøre 
om samtykke skal gis. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Samtykke kan 
ikke nektes ved eierskifte, arv eller på annen måte når erververen er den tidligere eiers personlig 
nærstående. Med nærstående menes personer og selskaper nevnt i aksjelovens § 1-3 og § 1-5 Styret 
skal ellers nekte samtykke hvis erververen ikke oppfyller vilkårene i loven eller vedtektene for å være 
aksjeeier. Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at 
melding om ervervet kom inn til selskapet, anses samtykke å være gitt. Hvis styret nekter å gi 
samtykke, gjelder reglene i aksjeloven § 4-17. 
 
 
§ 9 Forholdet til aksjelovgivningen  
For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning.  
 
 
§ 10 Forkjøpsrett 
Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjeeierne forkjøpsrett. Forkjøpsretten utløses av enhver 
form for eierskifte, når ikke annet er bestemt ved lov. Retten kan gjøres gjeldende ovenfor enhver 
erverver, unntatt en erverver som er den tidligere eiers personlige nærstående (i henhold til § 8 
foran). Forkjøpsrett kan ikke utøves for et mindre antall aksjer enn det retten kan gjøres gjeldende 
for. Ved sammenhengende avhending av flere aksjeposter fra samme eier eller flere eiere må retten 
gjøres gjeldende i forhold til antall aksjer under ett. Når selskapet mottar melding om at aksjer er 
avhendet eller ønskes avhendet, skal det straks varsle de øvrige aksjeeierne.  
 
Alle aksjeeiere har lik prioritet i forhold til retten til å overta aksjen eller aksjene. Når forkjøpsretten 
utøves av flere aksjeeiere i selskapet, fordeles aksjene i forhold til det antall aksjer i selskapet disse 
aksjeeierne har fra før.  Aksjer som ikke kan fordeles likelig etter reglene i første og andre ledd, skal 
fordeles mellom rettighetshaverne ved loddtrekning.  
 
Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem til 
selskapet senest to måneder etter at selskapet fikk melding om eierskiftet. Forkjøpsretten gjelder på 
eller like vilkår. Dersom det er gitt meddelelse om at det foreligger gave eller gavesalg, eller det 
bestrides at den oppgitte kjøpesum er reell, skal innløsningssummen fastsettes etter aksjens virkelige 
verdi på det tidspunktet kravet er fremsatt. Oppnås ikke enighet om innløsningssummen innen den 
samme frist som er fastsatt for å gjøre forkjøpsretten gjeldende, avgjøres dette ved skjønn. Dersom 
partene ikke blir enige om valg av skjønnsmann, velger parten hver sin skjønnsmann som igjen velger 
en tredje skjønnsmann. Denne skjønnsmannen fastsetter innløsningssummen. Utgifter til 
skjønnsfastsettelse deles av partene.  
 
Løsningssummen skal betales innen en måned etter at kravet om forkjøpsrett ble fremsatt eller i 
tilfelle innen to uker etter at tvist om innløsningssummen er bindende avgjort. 
 
§ 11 Oppløsning av selskapet 
Ved oppløsning av selskapet skal kapitalen gå tilbake til aksjeeieren fordelt forholdsmessig etter 
eierstørrelse.  
 
 
 
 

Larvik, 13. juli 2018  


