LØRN AS
Org Nr 821438462

VEDTEKTER
FOR LØRN AS
(Sist endret i ekstraordinær generalforsamling den 6. desember 2021)

§ 1 Firmanavn
Selskapets navn er LØRN AS.

§ 2 Forretningsadresse
Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3 Formål
Selskapets virksomhet er bedriftsopplæring og digitale plattformer for forvaltning av digitale medier
relatert til utdanningsmateriell og opplevelser, og andre produkter/tjenester som naturlig hører
sammen med dette.

§ 4 Aksjekapitalen
Aksjekapitalen er kr. 155 412,- fordelt på 155 412 aksjer, hver pålydende NOK 1,-

§ 5 Aksjenes omsettelighet
(i)

Medsalgsplikt

Hvis en eller flere Aksjonærer som til sammen eier minst 50 % av aksjene i Selskapet inngår avtale
om å selge alle sine aksjer i Selskapet til en utenforstående tredjemann eller kjøpergruppe, kan
vedkommende Part kreve at de øvrige aksjonærene selger alle sine aksjer på tilsvarende betingelser.
«Medsalgsplikt» gjelder kun ved salg til markedsmessig pris og vilkår for øvrig. «Selgende
Aksjonær(er)» må gjøre et eventuelt salg kjent ved å sende melding om dette til Aksjonærene senest
30 dager før salget er planlagt gjennomført.
(ii)

Medsalgsrett

Dersom Selgende Aksjonær i en enkelt transaksjon eller i transaksjoner som naturlige må sees i
sammenheng, samlet avhender 50 % av det totale antall aksjer i Selskapet, har de øvrige
aksjonærene rett til å delta under samme forhold som selgende Aksjonær («Medsalgsrett»).
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Den selgende Aksjonæren skal, når det er inngått avtale eller gitt løfte om overdragelse av aksjer i et
slikt omfang i første ledd, straks, og senest 30 dager før overdragelsen er planlagt gjennomført, gi
varsel om dette til de øvrige Aksjonærene og til styret. Selgende Aksjonær skal sørge for at de øvrige
Aksjonærene får innsyn i alle dokumenter vedrørende overdragelsen.
Medsalgsretten må utøves ved skriftlig meddelelse til den selgende Aksjonæren innen 30 dager etter
datoen for varsel i henhold til annet ledd ovenfor. Meldingen om utøvelse av medsalgsrett må angi
antall aksjer vedkommende eier og antall aksjer vedkommende ønsker å selge.
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