
Eksempel på stiftelsesdokument for AS 
 
Selskapets vedtekter må legges ved som en del av stiftelsesdokumentet. 
 
 
 
Selskapets foretaksnavn skal være       
 
 
STIFTERE OG AKSJETEGNING 

Følgende stiftere beslutter å stifte et aksjeselskap: 

 

Navn på person eller foretak:                                                

Adresse:                                                                                                                                  

Fødsels- eller organisasjonsnummer:                                                         
 
Navn på person eller foretak:                                               

Adresse:                                                                         

Fødsels- eller organisasjonsnummer:                                                                 

 
Navn på person eller foretak:                                                                         

Adresse:                                                                         

Fødsels- eller organisasjonsnummer:                                                        

 
 

Hvis stifter er et foretak må det gå fram hvem som representerer foretaket. Utenlandske stiftere eller 
eiere kan bruke fødsels- eller organisasjonsnummer fra hjemlandet i stiftelsesdokumentet.  
 
 
 
Aksjeeier betaler kroner ________     _ for hver aksje.  
 
Aksjene skal betales innen den _____                                                __. 
 
Stifterne skal ikke ha provisjon eller andre fordeler av stiftelsen.  
 
Selskapet skal dekke omkostningene ved stiftelsen av selskapet som følger:  
 
 
Gebyr Foretaksregisteret, Havnegata 48, 8900 Brønnøysund  kr:    

Honorar til                                   kr:     

Sum stiftelsesomkostninger       kr:    

 
 
Stifterne tegnet seg for aksjer som følger:  
 
Navn: Antall aksjer à kroner: 

 
Sum: 

   aksjer à kr    Kr 
   aksjer à kr    Kr 
   aksjer à kr    Kr 
   aksjer à kr    Kr 
Sum aksjekapital  kr  



Aksjeinnskuddet utgjør totalt kr ____        _, hvorav kr ____      _ utgjør aksjekapital og kr _     ____ 
utgjør overkurs. 
 
Aksjetegningen skjer ved undertegning av dette dokumentet. 
 
 
 
 
VEDTEKTER 
 
Stifterne har fastsatt vedtekter for selskapet. Vedlagte vedtekter er å anse som en del av 
stiftelsesdokumentet.  
 
VALG AV STYRE OG EVENTUELT REVISOR 
 
Som styre i selskapet velges:  
 
Styreleder:                            

Eventuelle styremedlem:         

__________________________________________     ___________________ 

Eventuelle varamedlem:         

___________________________________________________________     __ 

 
 
Hvis selskapet skal ha revisor må dette fremgå her 
 
Som revisor velges:          
 
 
Stifterne bekrefter med sin signatur at selskapet er stiftet.  
 
 
 
Signaturer 
Dokumentet skal dateres og signeres av alle stifterne. Det er datoen siste stifter signerer som er 
selskapets stiftelsesdato. 
 
 
Sted og dato:                                                                               
 
_______________________________                ____________ 
Signatur stifter 
 
 
 
Sted og dato:                                                                          
 
_________________________________        ______________ 
Signatur stifter 
 
 
 
Sted og dato:                                                                       
 
_______________________        ________________________ 
Signatur stifter 



Vedlegg: 

SELSKAPETS VEDTEKTER: 

(jf. aksjelovens minstekrav til vedtekter § 2-2) 

§ 1. 
Selskapets foretaksnavn er  

 og 
§ 2. 
Selskapets virksomhet er   
annet som naturlig faller sammen med dette. 

§ 3. 
Aksjekapitalen er på kroner ______, fordelt på _________ aksjer, hver  
pålydende kroner __________. 
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