Andelsinnskudd i
Helgådal Montessori SA
ORG NR 918 475 990

Generell Informasjon
Følgende andelsinnskudd kan tegnes:
• A-andel: koster kr.1.000,- og gir én stemme i årsmøtet.
Maksimum en A-andel per person, bedrift, lag eller forening.
• B-andel: andelsinnskudd utover 1000,- gir B-andeler uten stemmerett.
Forutsetter eierskap av en A-andel.
For folk som ikke ønsker å være andelseiere, er det naturligvis mulig å gi gaver.
Obs!
• Bidrag utover kr.1000,- gir B-andeler. Tegning av B-andeler forutsetter eierskap av en A-andel.
Begge kan tegnes samtidig.
• Alle andelseiere har lik stemmerett på årsmøtet.
• Andelseiere har ikke krav på å få utbetalt renter eller utbytte på andelsinnskudd.
• Dersom etablering av skole ikke lar seg gjøre, skal eventuelle ubrukte deler av
innskuddskapitalen tilbakebetales til andelseiere.
• Barn av andelseiere prioriteres ved søknad om plass ved Helgådal Montessori.
Videre informasjon om andelsinnskudd finnes på hjemmesiden vår:
www.helgådalmontessori.no/vedtekter

Hvordan tegne andel eller gi gave?
1. Betal beløpet inn til kontonummer 4484 14 22942 (husk å skrive referanse på innskuddet:
<navn> og <andel>/<gave>)
2. Fyll ut vedlagt skjema «Kjøp av Andel / Gave» og send til Helgådal Montessori SA ved post
eller e-post:
Helgådal Montessori SA
v/Styreleder, Fionna Gratton
Helgådalsvegen 291
7660 VUKU
info@helgådalmontessori.no

Andelsbevis utstedes så snart som mulig etter at beløpet er innbetalt.

Kjøp av Andel
eller Gave
Ja, jeg vil gjerne støtte etablering av Helgådal Montessori.
(Bruk blokkbokstaver)
Navn:______________________________
(Foretaksnavn):______________________________________
Fødselsnummer/organisasjonsnummer:____________________
(nødvendig for A-/B-innskudd)
E-post adresse:______________________________
Telefon/mobil:______________________________
Postadresse:_________________________________________
Postnummer/sted:____________________________________
Dato for innbetaling:________________________
ANDEL: Jeg bekrefter med dette at jeg ønsker å kjøpe andel i Helgådal Montessori SA, og har inngått
avtale om kjøp av andel:

• A-innskudd (max ett à 1.000,- per person)
:
• B-innskudd (forutsetter eierskap av A-innskudd) :
Totalt
:

GAVE: Jeg har innbetalt kr.

kr.
kr.
kr.

som gave til Helgådal Montessori SA.

Jeg bekrefter at jeg har lest «Generell informasjon» angående kjøp av andel i Helgådal Montessori
SA.

_____________________________
(sted, dato)

_____________________________
(underskrift)

