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LOSBY GOLFPARK
INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I LOSBY GOLFPARK AS
Det innkalles med dette til generalforsamling i Losby Golfpark AS tirsdag den 13.
februar 2018. Møtet finner sted i Meyersalen på Losby Gods rett etter at årsmøtet i
Losby Golfklubb er avviklet (årsmøtet starter kl. 18.00 med orientering fra
styre/administrasjon).
SAKLISTE:
1. Åpning ved leder
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
4. Styrets årsberetning for 2017
5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2017
6. Fastsettelse av honorar til styret og revisor
7. Budsjett for 2018, til orientering.
8. Innkomne forslag
- Forslag fra styret, revisjon aksjeexit
9. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
10. Valg av revisor
11. Valg av valgkomité
12. Avslutning
På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjonær kan la seg representere
ved fullmektig med skriftlig fullmakt. (jfr. vedtektenes § 10).
Det foreligger egen innkalling med saksliste og saksdokumenter til årsmøtet i Losby
Golfklubb, som vil bli avholdt på samme sted i forkant av generalforsamlingen i
Losby Golfpark AS.
LOSBY, 30.01.2018
FOR STYRET I LOSBY GOLFPARK AS
Finn H. Andreassen
Styreleder
Sign.

Generalforsamlingsdokumenter vil bli gjort tilgjengelig 1 uke før
generalforsamlingen på www.losby.no. eller ved henvendelse til Losby Golfpark AS.
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Forslag til forretningsorden generalforsamling Losby Golfpark AS
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Møtet ledes av den valgte dirigenten
Protokollen føres av de valgte sekretærene
Ingen kan gis ordet mer enn tre ganger i samme sak.
Med unntak for innlederen settes taletiden til:
o 5 minutter første gang
o 3 minutter andre gang
o 2 minutter tredje gang
Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det
adgang til å foreslå strek.
Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid.
Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og inneholde
forslagsstillerens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt.
Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med unntak av lov- og
vedtektsendringer.
I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall
stemmer for og imot.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

LOSBY GOLFPARK
SAK 6 -FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRET OG REVISOR
Det er i budsjettet for 2018 avsatt kr 100 000,- i samlet honorar til styret. Dette
foreslås utbetalt som styrets godtgjørelse for arbeidet i 2017.
Styrehonorarer utbetales som følger:
Styrets leder
kr 25 000,Styremedlemmer kr 8 000,Varamedlemmer
kr
0,I tillegg utbetales kr 1 000,- for deltakelse på hvert enkelt styremøte, også til
varamedlemmer.
Honoraret til revisor foreslås avtalt nærmere med firmaet innenfor den budsjetterte
økonomiske ramme.

17

LOSBY GOLFPARK
SAK 7 – BUDSJETT 2018
LOSBY GOLFPARK AS
BUDSJETT 2018

Budsjett

Regnskap

Budsjett

2018

2017

Salgsinntekt

16 270 000

16 535 352

16 177 000

Sum driftsinntekter

16 270 000

16 535 352

16 177 000

Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle
eiendeler

7 100 000

6 887 690

7 027 000

530 000

507 504

550 000

Annen driftskostnad

8 216 000

8 258 421

8 300 000

15 846 000

15 653 615

15 877 000

424 000

881 737

300 000

0

977

2017

Driftsinntekter og driftskostnader

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt

0

65

Annen rentekostnad

300 000

214 024

0

1 595

-300 000

-214 577

-300 000

124 000

667 160

0

Skattekostnad på ordinært resultat

488 900

0

Ordinært resultat

178 260

0

Årsresultat

178 260

0

Avsatt til annen egenkapital

178 260

0

Sum overføringer

178 260

0

Annen finanskostnad
Resultat av finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad

300 000

Overføringer

18

LOSBY GOLFPARK
SAK 8 –INNKOMNE FORSLAG
Forslag til generalforsamlingen fra styret i Losby Golfpark AS.

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.
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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.
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SAK 9 – VALG
Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen i Losby Golfpark AS 13. februar
2018
Losby Golfpark – STYRE
Forslag
NAVN
Finn H. Andreassen
Carl Frode Fjellheim
Gro Mjellem
Mads Bodding
Susanne Nor
Joakim Bjørkhaug
Rune Marki

ROLLE
Styrets leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1.varamedlem
2.varamedlem

VALG
Gjenvalg
Ikke på valg
NY
Gjenvalg
Ikke på valg
Gjenvalg
Gjenvalg

VALGPERIODE
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år

SAK 10 – VALG AV REVISOR
Styret forslår at BDO AS gjenvelges som selskapets revisor.

SAK 11 - VALG AV VALGKOMITÉ
Styret foreslår følgende valgkomité for neste generalforsamling
Gudrun Michelsen (leder) (velges for 1 år)
Jon Erik Jullum (velges for 1 år)
Marit Ytterdahl (velges for 1 år)
Henrik Ovenberg (vara) (velges for 1 år)
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LOSBY GOLFPARK
VEDTEKTER FOR LOSBY GOLFPARK AS
Sist endret på generalforsamling den 16. februar 2016.
§1
Selskapets navn er Losby Golfpark AS.
§2
Selskapet har sitt forretningskontor på Losby, 1475 Finstadjordet, Lørenskog
kommune.
§3
Selskapets virksomhet er å eie, samt å drive golfanlegget på Losby i Lørenskog
kommune (”Golfanlegget”) i samarbeid med Losby Golfklubb (”Klubben”).
§4
Selskapets aksjekapital er NOK 1.650.000 fordelt på 1.650 aksjer á NOK 1.000 fullt
innbetalt og lydende på navn.
§5
Selskapets styre skal ha 5 - 7 medlemmer som normalt velges for en periode av 2
år. Videre skal det velges 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge for en periode av
1 år. Styremedlemmene kan ta gjenvalg. Minst 3 av de ordinære styremedlemmer
og minst ett varamedlem skal være personer som eier aksje i selskapet. Dersom
stemmelikhet ved avstemminger i styret, skal styrets leder ha dobbeltstemme.
Selskapet skal ha en daglig leder.
§6
Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett av styremedlemmene i fellesskap.
Styret kan meddele prokura.
§7
Aksjonærene i selskapet har en tilknyttet avtale om rett til spill på Golfanlegget
(”Spillerett”). Innholdet i Spilleretten er nedfelt i et eget dokument som ble vedtatt
på generalforsamling 25.02.2009 og senere justert og vedtatt på generalforsamling
16. februar 2016. (”Rettighetsdokumentet”).
§8
Hovedelementene i Rettighetsdokumentet er:
-

Alle personlige aksjonærer plikter å være medlem i Klubben.

-

Som årlig vederlag for Spillerett betales en spillerettsavgift for hver Spillerett til
selskapet (”Spillerettsavgiften”). Spillerettsavgiften fastsettes av styret som angitt
i Rettighetsdokumentet, og betales som angitt der.

-

Klubben vil i tillegg, i samsvar med avtale med selskapet, fastsette en
medlemskontingent som betales direkte til Klubben av klubbens medlemmer.

-

I tilknytning til Spillerett knyttet til aksje som ikke er eiet av en person som er
medlem i klubben, skal den spilleberettigede i tillegg til Spillerettsavgiften,
sammen med denne, betale et beløp tilsvarende Klubbens medlemskontingent
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(som selskapet i henhold til avtale med klubben dernest skal betale videre til
Klubben).
-

Det skal i alle aksjer hefte pant til fordel for selskapet og Klubben som sikkerhet
for aksjonærenes forpliktelser overfor selskapet og Klubben.

-

Dersom den spilleberettigede/aksjonæren misligholder sine forpliktelser overfor
Klubben eller selskapet i henhold til Rettighetsdokumentet, selskapets vedtekter
eller Klubbens lover, eller vedtak i selskapets generalforsamling, har selskapet
rett til å kreve aksje(r) og tilknyttet(e) Spillerett(er) tvangssolgt for å inndekke
utestående overfor Klubb og selskap.

§9
Spillerett og tilknyttet aksje i selskapet er uløselig knyttet til hverandre og kan
derfor bare omsettes/overdras samlet. Ved kjøp av aksje tiltrer kjøper også
automatisk Rettighetsdokumentet.
Alle aksjeoverdragelser skal ha styrets godkjennelse. Godkjenning kan ikke nektes
uten saklig grunn. Transport av aksje er således ikke gyldig før styret har godkjent
transporten.
Spillerett kan bare leies ut eller på annen måte overlates til annen bruker i samsvar
med de retningslinjer som fastsettes av selskapets styre i samsvar med avtaler
mellom selskapet og henholdsvis Klubben og Losby Gods Eiendom AS.
§ 10
Orientering om tidspunkt for avholdelse av ordinær generalforsamling skal
meddeles aksjeeierne på en hensiktsmessig måte minimum 4 uker før planlagt
møte, og med oppfordring til aksjeeierne om å skriftlig melde saker som
eventuelt ønskes behandlet på generalforsamlingen innen 2 uker.
Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse, på papir eller epost,
direkte til alle aksjeeiere senest 1 uke før møte skal avholdes. Når dokumenter
som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort
tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav
om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan likevel kreve å
få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på
generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 5-11a
Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges.
På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjonær kan la seg
representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.
§ 11
På den ordinære generalforsamling skal behandles:
1. Styrets årsberetning.
2. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av
utbytte.
3. Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den
fastsatte balanse, samt utbetaling av utbytte.
5. Orientering om årets budsjett.
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6. Større investeringer som vil øke Spillerettsavgiften utover normal lønns- og
prisvekst.
7. Valg av styre og varamedlemmer.
8. Valg av revisor.
9. Valg av valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste
generalforsamling
10. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under
generalforsamlingen.
§ 12
Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når
aksjonærer som representerer minst 10 % av aksjene krever det.
Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 8 dagers varsel.
På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i
innkallelsen.
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RETTIGHETSDOKUMENT
SPILLERETT PÅ LOSBY GOLFBANE
BESKRIVELSE AV TILKNYTTEDE RETTIGHETER OG PLIKTER
(Vedlegg til Losby Golfpark AS’ vedtekter)
Først vedtatt på generalforsamling i Losby Golfpark AS den 25. februar 2009 og
revidert på ordinær generalforsamling
16. februar 2016
INNLEDNING
I forbindelse med etablering av Losby Golfbane ble det utstedt aksjer i Losby
Golfpark AS med tilknyttet spillerett.
Hvilke rettigheter spilleretten innebærer, og vilkårene for spilleretten, ble aldri
nedfelt i noe særskilt avtaledokument. Avtalen om spilleretten fulgte implisitt av de
prospekter som ble produsert i tilknytning til salget av aksjer i Losby
Golfpark AS til nåværende aksjonærer og av Losby Golfpark AS’
stiftelsesdokument/vedtekter mv.
Det opprinnelige system var basert på at man ved siden av Losby Golfpark AS
opprettet Losby Golfklubb. Det var forutsatt at alle medlemmer av Losby Golfklubb
også var aksjonærer i Losby Golfpark AS – og omvendt. Med dette utgangspunkt ble
det etablert et system der all betaling for spillerettighet ble innbetalt som
”kontingent” til Losby Golfklubb. Betalingen var den samme uavhengig av om
eier/medlem var en person eller et selskap. Losby Golfklubb videreførte den delen
av betalingen som gjaldt banen til Losby Golfpark AS.
Norges Idrettsforbund har siden etableringen av Losby Golfpark AS og Losby
Golfklubb utviklet sine regler. Det medfører at Losby Golfklubbs vedtekter (lover)
må endres, herunder
•
•

det er ikke adgang for andre enn personer å være medlem.
det er ikke adgang til å stille som vilkår for medlemskap i Losby Golfklubb at
man er aksjonær i Losby Golfpark AS.

Dette innebar at man måtte justere det system som var etablert. Det ble fremlagt for
generalforsamlingen i Losby Golfpark AS og årsmøtet Losby Golfklubb i 2009
forslag til nye vedtekter, lover og avtaler som blant annet skulle imøtekomme
idrettsforbundets krav, men der man samtidig sikret at spillerettighetene ikke ble
endret. Videre ble det etablert en aksjeexitordning på generalforsamlingen i Losby
Golfpark AS den 25.02.2015.
Dette dokumentet inngår som vedlegg til ovennevnte vedtekter og avtaler – og
reflekterer spillerettighetene med tilknyttede vilkår slik de vil være etter at
ovennevnte er vedtatt av alle parter.
I.

Alminnelige regler
1. En aksje (”Spilleretten”) i Losby Golfpark AS gir rett, og fortrinnsrett, til spill
på Østmork og Vestmork golfbaner («Golfbanen») uten at det betales særskilt
for den enkelte runde.
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Spilleretten gir også rett til bruk av treningsområder knyttet til Golfbanen.
Spilleretten gir rett til bestilling av runde på Golfbanen før andre, etter de
regler som Losby Golfpark AS, eventuelt Losby Golfklubb etter avtale med
Losby Golfpark AS, til enhver tid fastsetter. Denne retten gjelder i annet
tidsrom enn nevnt i punkt II nedenfor. Retten gjelder for øvrig med de
begrensninger som følger av nedenstående.
2. Spilleretten gjelder når Golfbanen ikke er stengt eller brukes for lukkede
arrangementer (turneringer, sponsorarrangementer, organisert trening el.).
En plan for spill på banene skal hvert år forelegges for Losby Golfpark AS’
styre. Enhver begrensning utover de særlige avtaler som er gjort med Losby
Gods Eiendom AS og andre (se nedenfor), og som rammer aksjonærenes rett
til spill, krever samtykke fra Losby Golfpark AS’ generalforsamling etter
vanlige regler om flertall. Det samme gjelder dersom andre som ikke er nevnt
i dette Rettighetsdokumentet gis spillerett utover på ”green fee” basis utover
det som følger av nedenstående.
3. Den som innehar Spillerett er forpliktet til å betale den spillerettsavgift som
fastsettes av Losby Golfpark AS’ styre for det enkelte år. Spillerettsavgiftens
størrelse fastsettes med utgangspunkt i de budsjetter styret i Losby Golfpark
AS, i samråd med styret i Losby Golfklubb, vedtar for driften av golfanleggene
på Losby, herunder Golfbanen. Budsjettene skal over tid sikre at Losby
Golfpark AS’ kostnader knyttet til drift og videre utvikling av golfanleggene,
og Losby Golfklubbs tilknyttede kostnader, dekkes i samsvar med avtaler,
vedtekter og lovlige vedtak.
Spillerettsavgiften betales så lenge Losby Golfklubb leier Golfbanen av Losby
Golfpark AS, til Losby Golfklubb.
Den enkelte aksjonær er forpliktet til å besørge betaling av
spillerettsavgiften(e) for Spilleretten(e) knyttet til den/de aksjer
vedkommende eier, etter krav fra selskapet – med forfall som besluttet av
styret i Losby
Golfpark AS, i samråd med Losby Golfklubb. Det er et vilkår for bruk av
Spilleretten at den tilknyttede spillerettsavgift for det aktuelle år er betalt.
4. Hvis aksjonæren er en fysisk person har vedkommende plikt til å være
medlem i Losby Golfklubb. Det er et vilkår for bruk av Spillerett som
tilkommer fysisk person at kontingent knyttet til vedkommendes
medlemskap i Losby Golfklubb for det aktuelle år er betalt.
5. Hvis aksjonæren ikke er en fysisk person (men et selskap/firma) kan
vedkommende aksjonær ikke selv være medlem i Losby Golfklubb.
Hovedprinsippet er likevel at det i tilknytning til hver Spillerett skal betales
det samme uavhengig av
om aksjonæren er en fysisk person eller ikke. Aksjonærer som ikke er en
fysisk person skal derfor, samtidig med, og sammen med, betaling av
Spillerettsavgiften knyttet til sin(e) aksje(r), betale et beløp tilsvarende
klubbens medlemskontingent (som skal videreføres til Losby Golfklubb hvis
betaling skjer til Losby Golfpark AS.

29

LOSBY GOLFPARK
Hvis vedkommende aksjonær utpeker noen som er medlem i Losby Golfklubb
til å disponere Spilleretten i det aktuelle år (se punkt 6 nedenfor), skal Losby
Golfpark AS’ viderebetaling av ovennevnte beløp til Losby Golfklubb gjelde
som betaling av klubbkontingent for vedkommende person.
Det er et vilkår for bruk av Spilleretten at aksjonæren (hvis denne ikke er en
fysisk person) har betalt tilknyttet beløp tilsvarende medlemskontingent i
samsvar med dette punkt 5.
6. Spilleretten gjelder for en person i det enkelte år. Det er ikke anledning til å
endre hvem som disponerer Spilleretten midt i et kalenderår, etter at den har
vært tatt i bruk av noen.
Styret i Losby Golfpark AS fastsetter retningslinjer for utleie av spillerett og
annen oppnevning av spilleberettiget som ikke selv er aksjonær, eventuelt i
samråd med Losby Golfklubb hvis dette er avtalt. I Retningslinjene fastsettes
også hvilket gebyr som skal betales til Losby Golfpark AS ved utleie/utpeking
av annen spilleberettiget enn aksjonær.
Aksjonær som er fysisk person vil bli ansett som den som innehar
Spilleretten knyttet til aksje vedkommende eier med mindre melding om
annet mottas av Losby Golfpark AS i samsvar med Retningslinjene.
7. Aksje og Spillerett er pantsatt som sikkerhet for forpliktelsene etter punktene
ovenfor (se punkt 8 i Losby Golfparks vedtekter). Ved mislighold av noen av
de forpliktelser som følger av ovenstående som ikke blir rettet opp innen 14
dager etter at det skriftlig blir krevet (og tvangssalg varslet) har Losby
Golfpark AS rett til å kreve aksje(r) og tilknyttet(e) Spillerett(er) tvangssolgt
for å dekke inn utestående overfor Losby Golfklubb og Losby Golfpark AS.
II.

Særlige rettigheter for Losby Gods Eiendom AS
Det er inngått særskilt avtale mellom Losby Golfpark AS og Losby Gods
Eiendom AS vedrørende hotell og konferansesenterets gjesters spill på
Golfbanen. Avtalen med hotell- og konferansesenteret skal i liten grad
påvirke medlemmenes adgang til Golfbanen. Kopi av avtalen(e) kan fås ved
henvendelse til styrets leder i Losby Golfpark AS. Hovedinnholdet i avtalen er
som følger:
Losby Gods Eiendom AS (Losby Golfbygg AS) eier 57 aksjer i Losby Golfpark
AS og har etter særskilt avtale enkelte særlige rettigheter utover hva som er
nevnt i pkt. IV, herunder:
A:

Rett til å bestille tre måneder før spilledato til følgende
starttidspunkter:
0800-0900 på mandag til fredag
0700-0800 på lørdag/søndag/helligdag
1400-1500 alle dager

B:

Rett til bestilling av greenfee-tider syv dager før spilledato.

C:

Rett til redusert greenfee for hotellets gjester.

D:
Losby Gods Eiendom AS har rett til å avholde inntil 6
turneringsarrangementer i året.
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III.

Særlige rettigheter for Country Club-medlemmer
Losby Golfpark AS har gjennom avtale akseptert følgende særlige rettigheter
for aksjonærer som også er medlem i Losby Country Club:
A:

Rett til bestilling av tider som angitt i punkt II A to uker før spilledato:

IV.
Særlige rettigheter for firmaer som eier fem eller flere aksjer og som har
særskilt avtale
Losby Golfpark AS har inngått avtaler med enkelte firmaer som opprinnelig
kjøpte fem eller flere aksjer i selskapet som gir disse firmaene enkelte særlige
rettigheter så lenge de fortsatt eier minst fem aksjer, herunder:

V.

A:

Slike firmaer kan i det enkelte år velge å få utstedt 20 greenfeebilletter i stedet for å utpeke en spilleberettiget knyttet til en Spillerett
(se punkt 5).

B:

Slike firmaer kan utpeke en spilleberettiget knyttet til Spillerett uten
betaling av slikt gebyr som ellers angitt i Retningslinjene (se punkt 6).

C:

Slike firmaer har fortrinnsrett til sponsoravtaler/profilering på banen
etc.

Særlige rettigheter for Losby Golfklubb
For juniorer, ungdom og elitespillere som er medlemmer i Losby Golfklubb er
klubben i særskilt avtale gitt rett til å oppnevne disse som spilleberettigede
uten vilkår for om kjøp av aksje i Selskapet. For disse betales heller ikke
spillerettsavgift til selskapet, men til klubben, forutsatt at disse
spillerettsavgifter i sin helhet øremerkes og anvendes til klubbens arbeid for
disse medlemsgrupper. Kopi av avtalen er tilgjengelig hos Losby Golfpark AS.

Alle skriftlige avtaler mellom partene Losby Golfpark AS, Losby Golfklubb og Losby
Gods Eiendom AS er tilgjengelige for innsyn fra alle aksjonærer i Losby Golfpark AS
ved henvendelse til administrasjonen i Losby Golfpark AS.
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