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ÅS KOMMUNE
V / Jan Einbu
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Vedtak om registrering av sammenslåing av stiftelser i Stiftelsesregisteret -
DIREKTØR ANDERS BRÆKKES LEGAT TIL ÅS KOMMUNE, 0rg.nr. 977 120
659, MARIE OG HAGBART HOXMARKS LEGAT (uregistrert) og HAAKON &
MARTHE SMEDBØHLS LEGAT (uregistrert)
(Nytt navn etter sammenslåingen: Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål,
org.nr. 977 120 659)

Vi viser til tidligere korrespondanse.

Dette brevet blir bare sendt ut til innsender. Stiftelsestilsynet forutsetter at stiftelsene blir gjort kjent med
innholdet i brevet.

Stiftelsestilsynet har vurdert saken og fattet vedtak om å registrere sammenslåingen.

1. Bakgrunn
Stiftelsestilsynet fattet vedtak om sammenslåing av stiftelsene 11.04.2014. Sammenslåingen ble ikke
kunngjort av Stiftelsestilsynet da det fremgikk av stiftelsenes regnskap at stiftelsene ikke har kreditorer
eller andre forpliktelser av betydning.

2. Lovgrunnlag
Når Stiftelsestilsynet mottar en fonnell uttalelse fra styre og revisor om at hensynet til kreditorene ikke er
til hinder for registrering av sammenslåing, skal Stiftelsestilsynet registrere sammenslåingen i
Stiftelsesregisteret, jf. stiftelsesloven § 53.

3. Vår vurdering
Stiftelsen har lagt frem en formell uttalelse fra styrene og revisor om at hensynet til kreditorene ikke er til
hinder for registrering av sammenslåing. Dessuten har stiftelsen lagt frem nye vedtekter for den
overtakende stiftelsen, Direktør Anders Brækkes legat til Ås kommune (Nytt navn etter sammenslåingen:
Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål), 0rg.nr. 977 120 659, datert 01.10.2013. Vilkårene for
sammenslåing er dermed oppfylt.

4. Vedtak
På bakgrunn av dette og med hjemmel i stiftelsesloven §§ 8, 46 og 53, jf. § 7, har Stiftelsestilsynet fattet
følgende vedtak:

1. Sammenslåing av de overdragende stiftelsene, Marie og Hagbart Hoxmarks legat
(uregistrert) og Haakon & Marthe Smedbøhls legat (uregistrert), med den overtakende
stiftelsen, Direktør Anders Brækkes legat til Ås kommune, 0rg.nr. 977 120 659 (Nytt
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navn etter sammenslåingen: Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål), blir registrert
i Stiftelsesregisteret.

2. Stiftelsestilsynet godkjenner endringene i vedtektene for Direktør Anders Brækkes legat
til Ås kommune, org.nr. 977 120 659 (Nytt navn etter sammenslåingen: Ås kommunes
stiftelse for utdanningsformål), datert 01.10.2013.

3. Sammenslåingen trer i kraft ved registrering i Stiftelsesregisteret, dvs. fra datoen i dette
brevet.

5. Klagerett
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven §§
28 og 29. En eventuell klage fremsettes til Stiftelsestilsynet innen 3 uker fra underretning om vedtaket er
mottatt.

6. Mer informasjon
Du finner informasjon om Stiftelsestilsynet og stiftelsesloven på hjemmesiden vår:
www.stiftelsestilsynetno.

Med hilsen

Eirik Haugen Tysse
rådgiver Anja Renate Myrvang

førstekonsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk og blir sendt uten signatur.

Vedlegg:
Nye, registrerte vedtekter for stiftelsen

Kopi til:
Brønnøysundregistrene Enhetsregisteret, Postboks 900, 8910 BRØNNØYSUND
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Ås kommunesstiftelse for utdanningsformål
§ 1 - Stiftelsens navn
Stiftelsens navn er «As kommunes stiftelse for utdanningsforrnàl». Stiftelsen ble
opprettet i 2014 ved sammenslåing av 3 legater der midler va tiltenkt utdanning for
ubemidlede.

§ 2 —Stiftelsens opprinnelse
Stiftelsen er dannet ved at følgende legater (stiftelser) med hjemmel i stiftelsesloven
er slått sammen til en stiftelse for utdanningsfonnål:

Testamentert
NAVN Æunnkapital Kapital pr. 31.12.2012

M&H. Hoxmarks legat, til Kr.82.975,78 Kr.279 103,84
utdannelse av unge ved
Iandbruksskoler.

-——————————- ~—--———.~———~——————.——¢r — — — — — — — ~ ~ — ~———--J

Anders M. Brækkes legat, til Kr.30.008,36 Kr.42.460,00
fagutdannelse av unge av
ubemidlede foreldre, fødte og
bosattei Ås (inkl.Kroerog

_"lg@yL2£&L'L9.77.1,2_06§9.__- ___ _ _ ___ _ __ ____ __ _ _ _ __ .__

Haakon & Marthe Smebøhls 37.762.12 Kr.58.438.00
legat. fortrinnsvis til
teologigtdannelse _ __ _ ___ _ ___ __ _ ___ __ _ ____ _ __ _j
SUM ny grunnkapital for

åítfielâ.flllí1_1.è?flfi_2å_.____K_f1_§9_?í§»_1l6___._ ___._*_<_f-_f'.»_82°_°3_»f__.____.._..i

§ 3 —Stiftelsen kapital og forvaltning
Stiftelsens grunnkapital er kr. 150 746,- pr. 01.01.2013. Grunnkapitalen er urørlig.
Etter at driftsutgifter er dekket skal 10 % av stiftelsens avkastning tillegges hvert àr
bundetfondfor framtidigforhøyelseav grunnkapitalen.Den resterende delen av
avkastningen, 90 %. skal deles ut til formålet. Avkastning som eventuelt ikke blir delt
ut, kan overføres til utdeling i senere år. Stiftelsens midler skal plasseres i norsk bank
til best mulig betingelser. Stiftelsen er underlagt stiftelsesloven med forskrifter.

§ 4 —Stiftelsen formål
Stiftelsen formål er å gi økonomisk støtte til utdanning for enkeltpersoner med
tilknytning til As kommune.

Tildelingen skjer etter en skjønnsmessig behovsvurdering. Dersom enkelte av
stiftelsene omtalt i § 2 har bestemmelser om fortrinnsrett for enkelte legater på
grunnlag av familie og andre forhold blir disse fortrinnsrettighetene videreført for den
sammenslåtte stiftelsen. Søkere som vil påberope seg slik fortrinnsrett, må
dokumentere dette.
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Stiftelsener en mildstiftelseetterskattelovens§ 2-32 og har sàledesikkeervervtil
formål.

§ 5 —Stiftelsen styre
Stiftelsensstyreskal beståav 3 medlemmermed 3 vara medlemmer.Styret
oppnevnesavÅskommunestyre,somogsåutpekerstyretsleder.Styremedlemmene
oppnevnesfor4 år. Oppnevningenfølgervalgperiodenfor kommunestyrevalget.

§ 6 Stiftelsens administrasjon og forretningsfører
Ås kommune v/økonomikontoret er forretningsfører.
Ås kommunev/serviceog kommunikasjonog utgjørsekretariatetforstiftelsen.

Styretforeståradministrasjonen,oppnevnerforretningsførerfor stiftelsenog inngår
nærmere avtale om forretningsførselen for stiftelsen.

Forretningsførerhar ansvaretfor:
o åannonsereforsøknadom midlerog leggefremfor styretinnkomnesøknadertil

behandling,samtskrivereferatfra styremøtene,jf. § 7.

o á avleggeregnskapog årsmeldingoverforstyret,samtinnhente
revisjonsberetning,senestinnenden30.juniåretetterregnskapsåret.

c at godkjentregnskap,årsmeldingog revisjonsberetningsendestiloffentlige
registreog tilsynsmyndighetersenestinnen31.juliáretetter regnskapsåret.

§ 7 Stiftelsens utdeling av midler
Utdelingav midlerfra stiftelsentilstàsforettår av gangenog kan søkesårlig.
Utdelingenskjerved offentligutlysingi lokalavisenog pá kommunensnettsideinnen
15.septembermed søknadsfrist1.oktober.
Styretstildelingskalskjesenestinnen 1.desember.

§ 8 Stiftelsens revisor
Regnskapetfor stiftelsenskalrevlderesav revisorfor Ås kommune.

§ 9 Stiftelsens Vedtektsendringer
Vedtektsendringerkreverflertallsvedtaki styretog kommunestyret.

Ås, 01.10.2013.
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