___________________skogeierlag

Postboks 116 Sentrum, 3701 Skien, tlf. 35 58 82 00

Tegningsblankett

Ved utfylling - bruk blokkbokstaver ! Alle felter skal fylles ut !

for eierskap i AT Skog SA
Navn:

________________________________________
Fylles ut av AT Skog:

Adresse: ________________________________________
Postnr.

Leverandørnr ........................ Skl. nr. ................ Komm.nr. ....................

_________Poststed:________________________

Tlf.nr.
E-post

Mobil

Eiendomsopplysninger
G.nr.

B.nr.

Eiendommens navn

Prod. skog i daa, bonitetsfordelt (H40)
Høy
Middels
Lav
(17-23)
(11-14)
(6-8)

Annet
areal

Sum

Er eiendommen innmeldt før?
Skriv navn på tidligere eier
nedenfor

Andre opplysninger

Jeg tegner meg for det obligatoriske andelsinnskudd, jf. § 4 i AT Skog SAs vedtekter. Jeg er kjent med vedtektene for AT Skog SA og de rettigheter og
forpliktelser som er fastsatt i medhold av disse.
Tidligere eiers andelsinnskudd (Kan fylles ut)
Jeg blir med dette medlem av___________________ skogeierlag

I forbindelse med overdragelse av eiendommen ønsker jeg som
tidligere eier at:

Personnummer:
Organisasjonsnummer:

 Andelsinnskuddet blir overført til ny eier

Kontonummer for tømmeroppgjør:

.
Ja

Nei

Er det laget miljøplan for eiendommen?
Ønskes informasjon (også fakturaer) på e-post?

_______________________den ___/___20
__________________________________
Underskrift

.

Vet ikke

Ja
Har du Levende Skog kurs?

Nei

Hvis ja,
hvilket år

 Andelsinnskuddet blir utbetalt iflg. § 8 i AT Skog SAs
vedtekter
__________________ _____________________________
Sted/dato
Underskrift tidligere eier
_____________________
NAVN I BLOKKBOKSTAVER

Rettigheter som andelseier i AT Skog SA:




Kun andelseiere er berettiget til å få del i AT Skog SAs resultat i form av etterbetaling på tømmer og forrentning på andelskapital.
Andelseiere i AT Skog SA har fortrinnsrett til å selge alt sitt tømmer til andelslaget, og til å benytte seg av de tjenester andelslaget kan tilby, til de priser og vilkår som til
enhver tid er gjeldende.
Bare andelseiere i AT Skog SA er medlemmer i skogeierlaget. Andelseiermøte, der andelseierne blant annet velger utsendinger til årsmøtet i AT Skog SA, arrangeres av
skogeierlaget.

Forpliktelser som andelseier i AT Skog SA:
 Alle andelseiere i AT Skog SA skal delta med et andelsinnskudd beregnet med utgangspunkt i vedkommende eiendoms produktive skogareal.
 Alle andelseiere i AT Skog SA plikter å bidra til finansiering av andelslagets drift etter de ordninger som årsmøtet til enhver tid bestemmer i form av medlemskontingent.
Manglende innbetaling av medlemskontingent er å betrakte som uttreden jamfør vedtektenes § 6.
 Alle andelseiere i AT Skog SA plikter å innbetale sitt andelsinnskudd innenfor de frister som gjelder jamfør vedtektenes § 4.
 Andelseiere i AT Skog SA forplikter seg til å gi opplysninger om alt sitt produktive skogareal som grunnlag for beregning av andelsinnskudd til andelslaget, og å gi
skriftlig beskjed ved tilkjøp eller frasalg av areal.

§ 4 Obligatorisk andelsinnskudd
Andelseierne forplikter seg til å delta i finansieringen av AT Skog SAs egenkapital med andelsinnskudd i samsvar med det antall andeler som fastsettes for vedkommendes skogeiendom jf tredje ledd.
Hver andel er på kr 1 900.
Det fastsettes for hver andelseier et bestemt antall andeler knyttet til vedkommendes skogareal og dets produksjonsevne. Antall andeler fastsettes ut fra et arealfaktortall opphøyd i eksponent 0,7. Arealfaktortallet beregnes i samsvar med
følgende:
Areal i Høy bonitet (større eller lik 17) x 6

=

(A)

Areal i Middels bonitet (11 og 14) x 3

=

(B)

Areal i Låg bonitet (6 og 8) x 1

=

(C)

Annet utmarks-/vernet areal (inntil 5 000 daa) x 0,3

=

(D)

Sum
(E/100)

(E)
0,7

= Antall andeler

Antallet andeler avrundes opp til hele antall andeler.
Antall andeler skal korrigeres ved endring i beregningsgrunnlaget og skal til enhver tid omfatte alt skogareal vedkommende andelseier eier og disponerer innen samvirkeforetakets område. Andelseieren er forpliktet til å gi skriftlig beskjed ved
tilkjøp eller frasalg av areal og ved overføring av bruks- eller leierett til skog. Ved tilkjøp omdannes eventuelle tilleggsandeler (jf § 5) til obligatoriske andeler for å dekke økt andelsinnskuddsforpliktelse. Ved frasalg omdannes overskytende
obligatoriske andeler til tilleggsandeler.
Obligatoriske andeler kan ikke omsettes, pantsettes eller nyttes som sikkerhet for forpliktelser.
Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet skal fram til dette er fullt innbetalt, skje ved minimum 2 % trekk i andelseierens brutto tømmeromsetningsoppgjør for salg gjennom AT Skog SA.
Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet kan i tillegg skje ved:
 trekk i andelseierens utbytteutbetaling
 trekk i andelseierens etterbetaling på årets leveranser
 kontant innbetaling
Dersom andelsinnskuddet ikke er fullt innbetalt senest 10 år etter inntreden, skal restbeløpet innbetales kontant. Styret kan i særlig tilfelle innvilge lenger innbetalingstid.
Dersom andelsinnskuddet ikke innbetales i samsvar med avsnittet ovenfor, strykes eierskapet, og innbetalt beløp utbetales i samsvar med bestemmelsene i § 8.

