STIFTELSESDOKUMENT FOR FILM KRAFT INVEST AS
Dato for stiftelse:

7. juni 2012

Navn/foretaksnavn: Filmkraft Invest AS
Adresse:

Arkitekt Eckhoffs Gate 1, 4001 STAVANGER

SELSKAPETS VEDTEKTER:
§ 1. Selskapets foretaksnavn skal vre: Filmkraft Invest AS

§ 2. Selskapet skal ha sitt forretningskontor I Stavanger Kommune
yte tilskudd til og investere I audiovisueHe produksjoner.
profilere regionen I
Selskapet skal fremme audiovisuell produksjon I Rogaland og bidra til
i Rogaland samt
filmbransjen
for
verdiskaping
til
økt
Norge og i utlandet. Fondet skal bidra
oner.
filmproduksj
med
I
forbindelse
Iiv
skape rlngvirkninger for lokalt nrings

§ 3. Selskapets formI er

skal
§ 4. Aksjekapitalen skal vre p kr 30 000,- fordelt p 300 aksjer, aksjens plydende
Rogaland

vre kr. 100,-. Filmkraft Invest AS skal vre et heleid datterseiskap av Filmkraft
AS

vre ideelt og kulturelt ettersom det ikke har tEl hensikt
skaffe aksjeeier økonomisk utbytte. Filmkraft Invest AS sine tilskudd og investeringer i
prosjekter skal skje etter nrmere bestemte retningslinjer I samsvar med formlene angitt I
vedtektene og I henhold til det enhver tid gjeldende regelverk fra KuD. Endelig vedtak om
tilskudd og investering fattes av styret.

§ 5. Sefskapets formI anses

5 (tre fern) medlemmer. Styret kan meddele prokura.
Styremedlernmer velges fritt blant annet med bakgrunn i krav tEl bransjernessig erfaring og
kompetanse.

§ 6. Selskapets styre skal ha 3

—

-

generalforsamlingen
§ 7. Bekjentgjørelse til aksjonr skjer ikke offentlig. Den ordinre
angivelse av dagsorden

avholdes hvert r innen utgangen av juni mned. Innkal)else med
ling
skjer med to ukers skriftlig varsel til aksjonrene. Ekstraordinr generalforsam
avholdes etter aksjelovens regler.

tEl hver enkelt
§ 8. Arsberetningen, rsregnskapet og ev. revisjonsberetning skal vre stilet

aksjonr samtidig med innkalling til ordinr generalforsamling.

og avgjøres:
§ 9. P den ordinre generalforsamlingen skal følgende spørsrnI behandles
av

1.

Godkjennelse av &sberetningen og rsregnskapet, herunder anvendelse
overskudd eller dekning av underskudd i henhold tEl den fastsatte balanse.

2.

VaIg av styre og ev. revisor samt forretningsfører, hvis forretningsfører ønskes av
6-6 om styremedlemmenes tjenestetid). Styret velger selv
generalforsamlingen (jf.
leder.

3.

Vedtektsendringer.

4.

Andre saker som ligger til generalforsamlingen

behandle.

§ 10 Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen
lingen,
§ 11. Ethvert forslag som en aksjonr ønsker behandlet i den ordinre generalforsam
ling.

skal vre skriftlig og innsendt styret innen 30 kalenderdager før generalforsam

Alle dokumenter som aktes forelagt generalforsamlingen, skal i varseltiden vre utlagt p
selskapets kontor.
ikke ha provisjon
§ 12.Aksjene skal betales innen den 7. September 2012. Stifterne skal ved stiftelsen av
ne
omkostninge
dekke
skal
eller andre fordeler av stiftelsen. Seiskapet
selskapet som følger:

Sum stiftelsesomkostninger
Gebyr Brønnøysundregistrene:

kr 6.580,-

Honorar:

kr.6.500,-

Smrekvisita:

kr. 1.500,-

Aksjekapital

KR. 30 000

Sum aksjekapital

kr. 4458O,-

I hen hold til ovenstende teg net stifterne seg for aksjer scm følger:

Navn: Filmkraft Rogaland AS
300 aksjer

a

kr 100

Sum kr 30.000

Selskapets pningsbalanse følger vedlagt.

VALG AV STYRE OG EV. REVISOR
Som styre

seiskapet velges:

Styreleder:llRagnhild Osmundsen

Styremedlem : llMads Peter Ole Olsen

Styremedlem: Marit Stre

Som revisor velges: Sven Erga, Erga Revisjon as

Stifterne bekrefter med sin underskrift at selskapet er stiftet.

Stavanger den 7. juni 2012

Ragnhild Osmundsen

Mads Peter Ole Olsen

Marit Stre

APNINGSBALANSE
Filmkraft Invest as
EIEN DELER:
kr 44.580,-

Bankinnskudd

kr 44.580,-

Sum eiendeler

EGENKAPITAL OG GJELD:
Aksjekapital

kr 30.000,-

Overkursfond

kr 14.580,-

Sum egenkapital

09

gjeld

kr 44.580,-

Apningsbalansen PER 7.juni 2012 er satt opp eter regnskapsloven og god regnskapsskikk
for sm foretak.

Lids
/
g
2
Underskrives av stifterne

En revisor skal avgi erkIring om at âpningsbalansen er korrekt utarbeidet.
Apningsbalansen skal tidligst vre datert fire uker før stiftelse (jf. ASL § 2-8).

