
Aksjonæravtale 

inngått mellom aksjonærer I 

Grønmo Golfbane AS 
Bakgrunn 
Grønmo Golfbane AS er stiftet for å utvikle, eie og drive Grønmo golfbane i samarbeid med 
Grønmo Golfklubb. 

 
Driften av golfbanen er å se på som et spleiselag hvor aksjonærene fra stiftelsen av forpliktet seg til å 
være medlemmer i, og betale kontingent eller årsavgift til Grønmo Golfklubb. Til hver aksje var det 
ved stiftelsen knyttet en aktivert spillerett på Grønmo Golfbane. 

 
Denne forpliktelsen og spilleretten er gjenspeilet i § 6 i aksjeselskapets vedtekter som lyder: 

 

Aksjonærer i selskapet har rett til spill på Grønmo Golfbane og plikter å melde seg inn 
i Grønmo Golfklubb og overholde klubbens vedtekter. 

 
14. februar 2012 ble hver aksje i Grønmo Golfbane AS splittet i to, samtidig ble det tillagt en ikke- 
aktivert spillerett på hver av de nye aksjene. Aksjonæren har ensidig rett til å aktivere spilleretten 
etter angitte regler. 

 
Aksjonæravtalen er utarbeidet for å sikre at erververe av aksjer er innforstått med, og vedkjenner seg 
sin forpliktelse til å stå som medlem i Grønmo Golfklubb, alternativt betale en årsavgift til Grønmo 
Golfklubb tilsvarende medlemskontingenten. 

 
Avtale 
Som erverver av aksje(r) i Grønmo Golfbane AS med aktivert spillerett erkjenner jeg at jeg er 
innforstått med at jeg, mens jeg er aksjonær, og for hver aksje jeg eier, forplikter meg til å betale 
medlemskontingent for aksjonær (”kontingentkategori” Grønmo Aksje), slik denne fastsettes av 
årsmøtet i Grønmo Golfbane. Dersom jeg velger å ikke være medlem i Grønmo Golfklubb, 
forplikter jeg meg til å betale tilsvarende sum pr aksje i årsavgift til klubben. 

 
Signatur 
Avtalen inngås ved at den enkelte aksjonær, styrets leder i Grønmo Golfbane AS og Daglig leder i 
Grønmo Golfklubb signerer dette dokumentet. Avtalen utferdiges i to originaler, hvorav 
aksjonæren beholder en, og aksjeselskapet representert ved Grønmo Golfklubb beholder en. 

 
Oslo,  .     .2018 
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Daglig leder 
Grønmo golfklubb 

 


