Oppsigelse andelseierskap
Navn:
Adresse:
Postnr./-sted:
Telefon/mobiltelefon:
Fødselsnr. (11 siffer)/org.nr:
Bankkontonummer:
Andelseierskapet gjelder følgende eiendommer
Kommunenr.:
Gårdsnr.:
Bruksnr.:

Skogeierlag:

Innbetalt obligatorisk andelskapital pr. dd. dato:
Evt. tilleggskapital:

Evt. leverandørnr.:

Kr.
Kr.

Oppsigelsen gjelder:
 Ordinær utmelding (beholder eiendommen)
 Utmelding ifm salg/overdragelse (hele eiendommen).
Avtalt salgs-/overdragelsesdato:
 Utmelding ifm dødsfall og andre booppgjør
Vedrørende uttreden av andelslaget og utbetaling av andelskapital/tilleggskapital, se neste
side, §§ 7 og 8.
Jeg bekrefter med dette oppsigelse av mitt andelseierskap i Viken Skog SA.
(NB! Brukertilgangen til andelseierweb vil opphøre ved utmelding.)
Jeg ønsker min andelskapital:
 Utbetalt til min bankkonto som oppgitt over
eller
 Overført til ny andelseier
Jeg ønsker min eventuelle tilleggskapital:
 Utbetalt til min bankkonto som oppgitt over
eller
 Overført til ny andelseier
Ny andelseier:
Navn:
Adresse:
Postnr./-sted:
Telefon/mobiltelefon:
Sted: __________________________________

Dato: _____________________________

________________________________________________
(underskrift)
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UTDRAG AV VEDTEKTER FOR
VIKEN SKOG SA
§6
Serviceavgift
Andelseierne forplikter seg til å betale en årlig serviceavgift fastsatt av årsmøtet.
Andelseier som til tross for skriftlig varsel, har unnlatt å innbetale vedtektsbestemt
serviceavgift i 1 år, forstås som vedkommende ønsker avvikling av andelseierskapet og
eierskapet opphører fra førstkommende årsskifte.
Dersom eierskapet opphører, tilbakebetales vedkommendes innbetalte andelsinnskudd og
medlemskapitalkonti i samsvar med bestemmelsene i § 8 etter motregning av utestående
serviceavgift.
§7
Uttreden
Uttreden som andelseier får virkning fra den dag meldingen er mottatt skriftlig ved
Viken Skog SA’s hovedkontor.
Eventuelle økonomiske mellomværende knyttet til samhandel mellom uttredende andelseier
og Viken Skog SA skal avsluttes i henhold til inngåtte kontrakter og avtaler.
Økonomiske forhold knyttet til eierskapet skal avsluttes i samsvar med bestemmelsene i § 8
om innløsning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti.
Uttredende andelseier har ikke krav på etterbetaling eller utbytte etter utmeldingsdato.
§8
Innløsning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti
Andelsinnskuddet skal ved innløsning utbetales med det nominelle beløp som er innskutt
dersom andelskapitalen er intakt. Tilsvarende gjelder for medlemskapitalkonti. Er deler av
andelskapitalen tapt, skal det skje en forholdsmessig reduksjon i innløsningsbeløpet. Ut over
dette har uttredende andelseier ikke krav på etterbetaling eller andel i lagets formue.
Innløsningsbeløpet – jfr. dog bokstav b) under – blir endelig fastsatt ved første ordinære
årsmøte som behandler årsberetning og regnskap for Viken Skog SA for det året som melding
om avvikling av eierskapet er mottatt.
Innløsningsbeløpet – obligatorisk andelsinnskudd, tilleggsandeler og medlemskapitalkonti
– forfaller til utbetaling slik:
a) Ved eiendomsoverdragelse eller salg der den tidligere andelseieren ikke lengre er
skogeier, utbetales innløsningsbeløpet etter at årsregnskapet er fastsatt for det året
salget/eiendomsoverdragelsen er foretatt.
b) Ved bo-oppgjør utbetales innløsningsbeløpet så snart som mulig. I dette tilfelle benyttes
grunnlaget fra sist avlagte regnskap.
c) Ved annen uttreden av Viken Skog SA utbetales innløsningsbeløpet over 3 år med 1/3
hvert år regnet fra det tidspunkt årsregnskapet er fastsatt. Minste utbetalt årlige beløp er
verdien av 4 000 andeler.
Oppsagt – ikke utbetalt tilgodehavende – blir låneinnskudd med forrentning fastsatt av styret.
Styret kan fastsette forenklede retningslinjer for innløsning og nyinntreden for eierskifter
innen familien.
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