Intensjonsavtale
Det er i dag inngått følgende intensjonsavtale mellom følgende eiere i Ringkollstua AS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haugsbygd IF,
IF Liv/Fossekallen,
Ringerike turistforening,
Ringerike O‐lag,
Ringerike Røde Kors,
AS Ringerike blad,
Ringerike skogeierlag,
Follum og Viul støttefond,
Follum fabrikker hjelpefond for ansatte,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Follum Bruks Arbeiderforening,
Åskameratene U.‐ og I.‐lag,
Hønefoss Sparebank,
Hønefoss bedriftsidrettsråd,
Hønefoss Brug AS,
Øvre Buskerud fagforening
Norpapp Industri AS,
Skiforeningen,
Ringerike kommune

1. Formål
I foreliggende intensjonsavtale forplikter eierne, i fellesskap, seg til å legge til rette for fortsatt utvikling av
Ringkollstua AS som en offisiell portal for friluftsliv, opplevelser og idrett i marka.
Ringerike kommune har som største eier tatt initiativ og er av de øvrige eierne gitt aksept for utarbeidelse av
forslag til fremtidige løsninger i samråd med selskapets styre.
Med denne intensjonsavtale slutter de øvrige eierne seg til løsningsskissen (jfr. vedlagte skisse) og har
fellesintensjon om endring av eierskap i selskapet etter løsningsalternativ nr. 2.
Eierne vil hver for sin del ta stilling til aksjeoverdragelse til Ringerike kommune, slik at kommunen blir 100 % eier
av selskapet. Partene i denne avtale har som mål at overdragelsene er gjennomført i 2012 og at Ringerike
kommune er heleier av selskapet fra og med 01.01.13.
2. Særvilkår
Opprinnelige eiere av Ringkollstua legger til grunn at dersom selskapet skulle bli videresolgt til annen eier,
forplikter Ringerike kommune seg til å ivareta allmenhetens interesser og enten tilbakeføre til opprinnelige
aksjonærer eventuelle overskudd i forhold til opprinnelig aksjeverdi/portefølje eller foreta avsetninger for
opprusting og tilrettelegging av området for allmenheten.
3. Ansvar
Eierne i Ringkollstua AS erkjenner i fellesskap fullt ansvar, etter lov om aksjeselskaper og inntil eventuelt eierskifte
som beskrevet i foreliggende avtale. Ved eierskifte av aksjene i Ringkollstua AS overtas ansvaret av Ringerike
kommune, som eneansvarlig.
4. Virketid
Eierne er enig om at foreliggende intensjonsavtale gjelder i tiden 1. desember 2012 ‐ 31. desember 2012 og at
avtalen opphører fra samme tidspunkt. Dersom eieroverdagelse til Ringerike kommune fra samme tidspunkt ikke
er mulig vil eierne anmode selskapets styre om innmelding til skifteretten.
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