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Vedtekter for UniRand AS 
Vedtatt på Generalforsamling 14. april 2016 

§ 1 
Selskapets firma er UniRand AS. 

§ 2 
Selskapets forretningskontor er Oslo kommune 

§ 3 
Selskapet er et selvstendig rettssubjekt. Økonomisk ansvar som selskapet pådrar seg kan ikke gjøres gjeldende 
mot Universitetet i Oslo (”Universitetet”), og selskapet kan ikke forplikte Universitetet ved sine disposisjoner. 

§ 4 
Selskapets virksomhet består i å koordinere og tilrettelegge virksomhet som faller innenfor Universitetets formål, 
men som ikke hører inn under Universitetets kjernevirksomhet og derfor organiseres som eget rettssubjekt eller 
selvstendig prosjekt i Universitetets randsone. Selskapet kan ha eierposisjoner i selskaper i Universitetets 
randsone, det kan forvalte rettssubjekter og prosjekter i randsonen, samt yte tjenester til slike rettssubjekt og 
prosjekter. Selskapet skal foreta slik koordinering og tilrettelegging samt ivaretagelse av eierressursen ved egne 
ressurser og ved innkjøp av tjenester fra andre. Selskapet skal ikke konkurrere med øvrige kommersielle aktører 
når det gjelder administrasjonsstøtte. 

§5 
Selskapet har ikke erverv til formål, skal ikke skaffe Universitetet økonomisk fortjeneste, og skal ikke dele ut 
utbytte. Overskudd og formue i selskapet ved oppløsning skal tilfalle Universitetet. 

§ 6 
Selskapets aksjekapital er NOK 4 050 000, fordelt på 2025 aksjer hver pålydende NOK 2.000, tegnet av stifteren 
Universitetet i Oslo - fullt innbetalt og lydende på navn. Selskapets aksjer skal ikke registreres i 
Verdipapirsentralen. 

§7  
Selskapets aksjer kan ikke omsettes uten godkjennelse av selskapets generalforsamling. 

§8 
Selskapet kan ikke ta opp langsiktige lån. 

§ 9 
Selskapets styre skal ha tre til fem medlemmer som velges av generalforsamlingen og velges for en periode på 3 
år.  

§ 10 
Styreleder i UniRand as er generalforsamling i datterselskapene. 

§ 11 
Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. 

§ 12 
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: 

a) Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning,  

b) Andre saker som etter aksjeloven hører under generalforsamlingen 

c) Velger selskapets styreleder, medlemmer og varamedlemmer  

§ 13 

Endringer i vedtektene skal godkjennes av generalforsamlingen 
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