
Vedtak om revidert aksje-exit fra generalforsamlingen 13.02.2018  

i) Dette vedtak erstatter vedtak om aksje-exit fra generalforsamlingen 25.02.2015, 

samt revisjon fra generalforsamlingen 15.02.2017. 

 

ii) Styret i Losby Golfpark AS gis fullmakt til å utdype ordningen under. 

 

iii) De av aksjonærene i Losby Golfpark AS som ikke ønsker å opprettholde sitt eierskap 

til aksjer i selskapet med spillerett får anledning til å «si opp» sin tilknytning til 

Losby Golfpark AS, på vilkår som fastsatt nedenfor («Aksje-exit»). 

 

iv) Varsel om Aksje-exit inngis på særskilt skjema til daglig leder i Losby Golfpark AS 
som reflekterer at punktene nedenfor aksepteres av den aktuelle aksjonær.   

 

v) For eksisterende aksjonærer (de som eier aksjer i dag og de som kjøper aksjer 

direkte fra disse) gjelder følgende Aksje-exit: 

 
Aksjonærene kan si opp sitt aksjeinnehav i Losby Golfpark AS innen 31. desember 

i inneværende kalenderår, med en oppsigelsestid på ett kalenderår regnet fra 

utløpet av inneværende kalenderår. Retten til å si opp aksjeinnehavet er dog 

betinget av at angjeldende aksjonær har betalt årskontingent og spillerettsavgift 

for inneværende kalenderår, og for tidligere år. 

 

 Aksjonærene plikter å betale årskontingent og spillerettsavgift i oppsigelsestiden 

(det påfølgende kalenderåret), og opprettholder sin spillerett (evt. green-fee 
billetter) i oppsigelsestiden (det påfølgende kalenderåret).  

 

vi) Ved oppsigelse, som skissert ovenfor i punkt v), overføres aksjen(e) fra den 

tidligere aksjonær til Losby Golfpark AS med virkning senest den 31.12 i det år 

oppsigelsen inngis. Den innløsende aksjonæren har deretter spillerett i det 
påfølgende kalenderåret (oppsigelsesåret) på Østmork og Vestmork, dog betinget 

av at årskontingent og spillerettsavgift er betalt senest ved sesongstart. 

 

vii) Losby Golfpark AS’ egne aksjer representerer et tilsvarende antall spilleretter. 

Losby Golfklubb vil leie det antallet spilleretter fra Losby Golfpark AS som er 
nødvendig for å kunne tilby nye medlemmer i Losby Golfklubb, som ikke ønsker å 

være aksjonær i Losby Golfpark AS, en spillerett. Losby Golfklubb betaler en årlig 

leie til Losby Golfpark AS for bruk av ferdig driftet golfbane, som også inkluderer 

relevant antall spilleretter. 

 

viii) Dagens ordning med rett til innløsning av aksjer ved død og konkurs opprettholdes 

ved at de aktuelle døds- og konkursboer kan overføre sine aksjer til Losby 

Golfpark AS. 

 

ix) Tidligere ordning for de som er syke og de som flytter videreføres ikke. Disse kan si 
opp etter samme regler som øvrige aksjonærer. 

 

x) Som følge av Aksje-exit beskrevet ovenfor gis styret i Losby Golfpark AS fullmakt  

til å inngå avtale med Losby Golfklubb som sikrer at Aksje-exit ordningen kan 

gjennomføres. 


