
Dette er et eksempel på vedtekter som kan brukes som et utgangspunkt ved utforming av vedtekter 

til en aksjeklubb. AksjeNorge tar forbehold om at reguleringer og annet kan medføre endringer i en 

endelig avtale og at stiftelsen ikke holdes ansvarlig for avtaler som utformes på bakgrunn av dette 

utkastet. Spørsmål? post@aksjenorge.no 

VEDTEKTER FOR AKSJEKLUBBEN 

 ~ Vedtatt 00.10.20xx ~  

§1 NAVN OG REGISTRERING  

Aksjeklubben navn er............................. Det er opprettet VPS-konto i aksjeklubbens navn.  

Utskrift fra VPS – registreringen er vedlagt vedtektene. 

§2 FORMÅL  

Klubbens formål er kjøp og salg av verdipapirer. Målet er å oppnå en høy avkastning på den 

investerte kapital samt gi medlemmene læring og innsikt i markedet for verdipapirer.  

§3 MEDLEMSKAP  

Klubben kan maksimalt ha 10 medlemmer. Et medlem kan maksimalt ha 2 andeler. Når en andel blir 

ledig, og det er flere medlemmer som ønsker seg andel nummer 2, tildeles andelen ved loddtrekning. 

vedkommende som tildeles andelen, kan ikke senere delta i loddtrekning om ny andel før alle har fått 

anledning til å erverve en ny andel. Ved avgjørelser om opptak av nye medlemmer kreves 

enstemmighet. Nye medlemmer tegner seg til verdikurs på inntredelsesdato. Dersom verdien av 

porteføljen er mindre enn ved stiftelsesdatoen, blir kursen for det nye medlemmets andel lik 

stiftelseskursen tillagt 5 % med mindre annet bestemmes.  

§3 RETTNINGSLINJER FOR INVESTERINGER  

Styret har ansvaret for å utarbeide klubbens risiko- og  porteføljestrategi. Klubben skal primært 

investere i aksjer notert på Oslo Børs, men kan også investere i aksjer noterte på andre børser hvor 

meglerhuset klubben benytter, tilbyr elektronisk aksjehandel.  Styret forplikter etter beste evne å 

forvalte kapitalen på en måte som gir klubben en høyest mulig avkastning innenfor klubbens 

risikoprofil.  

§4 KAPITAL OG STEMMERETT 

Klubbens kapital ved stiftelsen er kr. 250 000,- fordelt på 10 andeler à kr. 25 000,- . En andel utgjør 

en stemme på medlemsmøter og årsmøte. Utbytter, renteinntekter og avkastning tillegges kapitalen. 

Klubbens driftsutgifter og eventuelle tap(?) dekkes av kapitalmidlene. Klubben skal alltid ha frie 

midler til å dekke klubbens driftskostnader. 

§6 ORGANISASJON  

Styret velges på medlemsmøte. Styret består av 4 personer; leder, nestleder, forretningsfører og 

styremedlem. Styret fører møtereferat med bl.a. alle beslutninger om kjøp og salg, regnskap og 

andelsverdi. Kopi av alle møtereferat samles i en perm, og lagres elektronisk. All dokumentasjon som 

gjelder klubbens aktivitet, skal lagres elektronisk.  

Årsmøte skal avholdes årlig, innen utgangen av januar. Følgende saker skal behandles på årsmøtet:  

1. Styrets beretning  



2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.  

3. Revisors eller forretningsførers rapport.  

4. Eventuelle vedtektsendringer 

Årsmøtet er beslutningsdyktig dersom ½ parten av medlemmene er tilstede eller representert av 

fullmektig. Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de 

stemmeberettigede medlemmene krever det. 

Aksjeklubben vil - hvis mulig - avholde medlemsmøter hver måned. Leder innkaller til både 

medlemsmøter og årsmøte.  

Referater fra styremøter, medlemsmøter og årsmøter sendes elektronisk til alle medlemmene innen en 

uke etter møtet.  

§7 VEDTEKTSENDRINGER  

Vedtekstendringer kan bare vedtas på ordinær eller ekstraordinært årsmøtet med 2/3 flertall.  

§8 SIGNATUR  

Styret i fellesskap 

§9 EKSKLUSJON  

Eksklusjon av medlemmer krever 2/3 flertall.  

§10 OPPLØSNING  

Beslutning om oppløsning av klubben krever 2/3 av stemmene.  

§11 ANDELSVERDI OG UTBYTTE  

Utbytte vedtas på medlemsmøtene eller årsmøtet med simpelt flertall. Utbetaling kan kun skje 

dersom andelsverdien etter utbetaling overstiger pålydende. Minimum utbetaling pr andel er kr 500,-. 

Det kan maksimalt utbetales utbytte 2 ganger hvert kalenderår. 

Den totale verdi av aksjeklubben beregnes ved å multiplisere antall aksjer i hvert selskap med deres 

respektive siste omsetningssluttkurser. Deretter legges til banksaldo og eventuelt utestående utbytte 

og opptjente renteinntekter. Dersom aksjeklubben har utestående gjeld trekkes denne fra til slutt. 

Den enkelte medlems andelsverdi er den totale verdi av aksjeklubben, dividert med antall andeler i 

klubben.  

§ 12 RAPPORTERINGER  

Hvert medlem plikter å rapportere verdien av sin andel av klubbens portefølje, utbytter, gevinst / tap 

til skattemyndighetene. Nødvendig dokumentasjon sendes fra styret til hvert medlem.  

 

 
 

  


