Stiftelsesdokument for Streken AS
Selskap Streken AS stiftes av Peder Ås, (fødselsnr og adresse) og Marte Kirkerud (fødselsnr og adresse) og Von Invik (fødselsnr og adresse), ved underskrift pÂ dette dokumentet. Følgende er besluttet ved stiftelsen:
1.	Selskapets vedtekter
Selskapets vedtekter fremgår av vedlegg 1, som er en del av stiftelsesdokumentet.
2.	Styre og revisor
Selskapet stiftes med følgende styre og revisor:
Marte Kirkerud (fødselsnr og boligadresse), styreleder
Peder Ås (fødselsnr og boligadresse), styremedlem
Von Innvik(fødselsnr og boligadresse), styremedlem
Revisor er Ernst & Young (revisornummer og kontoradresse)
3.	Tegning av aksjer og betaling av aksjeinnskudd
Kirkerud tegner 25 aksjer hver pålydende kr 10 000, til sammen kr 250 000
Ås tegner 25 aksjer hver pålydende kr 10 000, til sammen kr 250 000
Von Innvik tegner 50 aksjer hver pålydende kr 10 000, til sammen kr 500 000
For hver aksje betales kr 11 000, hvorav kr 10 000 er aksjekapital, og kr 1000 er overkurs som betales for å dekke stiftelsesomkostningene. 
Betaling skal skje til selskapet innen 14 dager etter stiftelsen.
4.	Stiftelsesutgifter som dekkes av selskapet
Selskapet skal betale registreringsgebyr til Foretaksregisteret med kr ............... samt honorar til advokat Lurendreier (adresse) for bistand med stiftelse og registrering av selskapet. Honoraret skal beregnes etter vanlige prinsipper og skal maksimalt belastes selskapet med kr 50 000,-
5.	Åpningsbalanse
Stifterne har utarbeidet og datert en Åpningsbalanse. Balansen er Vedlegg 2 til stiftelsesdokumentet og inngår som en del av dette.
6.	Bestemmelser om særskilte rettigheter
Ås skal tegne aksjer med rett og plikt til å skyte inn eiendomme Y, overensstemmende med avtale datert 19.04.2012, som er vedlagt stiftelsesdokumentet som Vedlegg 3.
I henhold til avtalen skal eiendommen Y overtas for kr 250 000, som gjøres opp ved at eiendommen overdras til selskapet. 

Om denne særlige bestemmelsen er det utarbeidet redegjørelse overensstemmende med aksjeloven § 2-6 Vedlegg 4.


Innvik, 1. januar 2011



__________________			_________________	________________	Marte Kirkerud				Peder Ås			Von Innvik	


Vedlegg:
-	Vedtekter 
-	Åpningsbalanse
-	Avtale om overtagelse av eiendeler mot vederlag i form av aksjer
-	Redegjørelse etter aksjeloven § 2-6 med vedlegg

