
 

Stiftelsesdokument 
 

for 
 

WR Start Up 455 AS 
 

1 STIFTERNE 

Stifterne er: 
 
Foretak Org.nr. Adresse 
Wikborg Rein Services AS 982 310 830 Dronning Mauds gate 11 
  0250 OSLO 
 
 

2 SELSKAPETS VEDTEKTER 

 
§ 1 

Foretaksnavn 
 
Selskapets foretaksnavn er WR Start Up 455 AS. 
 

§ 2 
Forretningskommune 

 
Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Oslo kommune. 
 

§ 3 
Selskapets virksomhet 

 
Selskapets virksomhet skal være investering i andre selskaper og tilhørende virksomhet. 
 

§ 4 
Aksjekapital og aksjer 

 
Selskapets aksjekapital er NOK 30.000,-, fordelt på 30.000 aksjer, hver pålydende NOK 1,-. 
 

§ 5 
Signatur 

 
Selskapets firma tegnes av styrets leder alene. 
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§ 6 
Innkalling til generalforsamling 

 
Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort 
tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke aksjelovens krav om at 
dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i 
eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. 
 
 

§ 7 
Forkjøpsrett m.v. til aksjer 

 
Aksjeeierne har rett til å overta en aksje som har skiftet eier. 
 
Aksjeeierne har rett til å overta en aksje som ikke har skiftet eier dersom; (i) aksjen eies direkte 
eller indirekte av et selskap som har som vesentlig del av sin virksomhet å eie aksjen, og (ii) aksje i 
slikt selskap har skiftet eier eller har blitt utstedt til ny eier. Fristen for å gjøre kjøperett gjeldende 
etter dette avsnitt løper fra det tidspunkt selskapet mottar skriftlig melding om slikt eierskifte. 
Reglene om forkjøpsrett i aksjeloven § 4-19 flg. gjelder tilsvarende for slik kjøperett så langt de 
passer. 
 
Retten til å overta en aksje etter første og andre avsnitt kan gjøres gjeldende overfor enhver 
erverver og er ikke betinget av styrets samtykke. 
 
Aksjeeier som erverver en aksje anses ikke å ha utøvd forkjøpsrett med mindre også utøvelse av 
forkjøpsrett har blitt gjort gjeldende ved uttrykkelig melding til selskapet i overensstemmelse med 
aksjeloven § 4-23 (1). 
 
 
 

3 AKSJETEGNING, STIFTELSESUTGIFTER OG AKSJEINNSKUDD 

Stifteren tegner 30.000 aksjer, tilsvarende en aksjekapital på NOK 30.000,-. 
 
Selskapet skal dekke stiftelsesutgiftene, som antas å ville påløpe slik: 
 

Utgift        Beløp NOK 
Registrering i Foretaksregisteret 5.570,- 
Salær til advokat Wikborg Rein Advokatfirma AS, Dronning Mauds 
gate 11, 0250 Oslo 

18.750,- 

Gebyr til RSM Norge AS 1.250,- 
SUM stiftelsesutgifter 25.570,- 

 
Det skal betales NOK 1 for hver aksje, til sammen NOK 30.000,-. 
 
Aksjeinnskuddet forfaller til oppgjør umiddelbart, og skal betales til konto som skal opprettes i 
selskapets navn i DNB Bank ASA. Aksjeinnskuddet kan ikke disponeres av selskapet før det er 
registrert i Foretaksregisteret. 
 

DocuSign Envelope ID: 1E2CC883-0DEA-4ADC-8D98-1E4A959023B6



 
 
 
4 STYREMEDLEMMER 

Selskapets styremedlemmer er: 
 
Navn Adresse Verv 
Anders Myklebust Hundsundveien 25, 1367 Snarøya Styrets leder 
 
 

5 BESLUTNING OM FRAVALG AV REVISJON 

Selskapets årsregnskap skal ikke revideres etter revisorloven. 
 
 

6 STIFTELSE AV SELSKAPET  -  DATO OG UNDERTEGNING 

Når alle stifterne har undertegnet stiftelsesdokumentet, er aksjene tegnet og selskapet stiftet. 
 
 

***** 
 

Oslo den 9. mars 2022 
 
 

for Wikborg Rein Services AS 
 

__________________________________ 
Anders Myklebust (per prokura) 
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