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STIFTELSESDOKUMENT 
FOR  

ATHOMSTART INVEST 284 AS 

 
 
 

1 SELSKAPETS VEDTEKTER 

Selskapets vedtekter skal lyde: 

§ 1 - Foretaksnavn 

Selskapets navn er Athomstart Invest 284 AS.  

§ 2 - Forretningskontor 

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. 

§ 3 - Virksomhet 

Selskapets virksomhet er handel med og investering i fast eiendom, verdipapirer og andre 
formuesobjekter, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet. 

§ 4 - Aksjekapital 

Aksjekapitalen er kr 30.000, fordelt på 1.000 aksjer, hver pålydende kr 30. 

§ 5 - Styre 

Selskapets styre skal ha fra 1 til 7 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning. 

§ 6 - Signatur 

Selskapets firma kan tegnes av styrelederen alene eller to styremedlemmer i fellesskap. 

§ 7 - Generalforsamling 

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: 

• Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 

• Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 

* * * * * 
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2 STIFTER, AKSJEFORDELING OG AKSJEINNSKUDD 

Aksjene i selskapet skal tegnes av stifteren, Advokatfirmaet Thommessen AS, som følger: 

Advokatfirmaet Thommessen AS, org nr 957 423 248, Haakon VIIIs gt 10, 0116 Oslo v/Ståle R 
Kristiansen (e.f.), tegner 1.000 aksjer á kr 30,- for kr 60,- pr aksje, i alt kr 60.000,-.  

Det skal betales kr 60,- pr aksje, hvorav kr 30,- er aksjekapital og kr 30,-, fratrukket stiftelses-
omkostninger mv, er overkurs. Betalingsfristen er 22. mai 2018. 

3 STYRE 

Selskapets styre skal fra selskapets stiftelse bestå av  

 Ståle R Kristiansen (styrets leder)  

4 UNNTAK FRA REVISJONSPLIKT 

I henhold til aksjeloven § 7-6 ble det besluttet å unnlate revisjon, og det ble derfor ikke valgt revisor. 

5 DEKNING AV STIFTELSESUTGIFTER 

Selskapet skal dekke følgende utgifter ved stiftelsen: 

• Registreringsgebyr til Foretaksregisteret, kr 5.570. 

• Etableringsgebyr og bekreftelse på innbetalt kapital til Danske Bank med kr 2.000. 

• Honorar til Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo, i forbindelse med 
selskapets stiftelse og registrering, fastsatt etter ordinære prinsipper for honorarberegning med kr 
12.500 inkl mva. 

 

 

Oslo, 17. april 2018 
Advokatfirmaet Thommessen AS 

 

____________________ 
Ståle R Kristiansen (e.f.) 

 

 

Vedlegg: Åpningsbalanse datert 17. april 2018. 
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ÅPNINGSBALANSE PR 17.04.2018 FOR ATHOMSTART INVEST 284 AS  

(Alle beløp i norske kroner, NOK) 

 

EIENDELER   
Kontanter/bankinnskudd 60.000 
Sum eiendeler 60.000 

  
GJELD OG EGENKAPITAL   
Egenkapital  
Aksjekapital 30.000 
Overkurs 9.930 

  
Gjeld   
Stiftelseskostnader 20.070 
Sum gjeld og egenkapital 60.000 

 

 

Oslo, 17. april 2018 

____________________ 
Ståle R Kristiansen 

 

 

Note: 

Åpningsbalansen er satt opp etter reglene i Regnskapsloven og god regnskapsskikk vedrørende 
vurderingsregler, klassifisering og presentasjon. 
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