
 
 

 
 

Stiftelsesdokument for Dnk Eiendom AS 

Sted:  

Dato: 

 

1.Selskapets stiftere 

Selskapets stiftere er: 

Foretaksnavn/Navn Org.nr./Fnr. (11 sifre) Adresse 

   

 

2. Selskapets virksomhet  

Dnk Eiendom AS er et selskap som er heleid av rettssubjektet Den norske Kirke.  

Formålet er å eie aksjer i selskaper som har fått overført eiendom og øvrige eiendeler fra 

Opplysningsvesenets fond (org.nr 970 955 569) i forbindelse med delingen av fondets eiendeler mellom 

Opplysningsvesenets fond og Den norske kirke.  

Selskapets virksomhet innbefatter deltakelse i selskap som har til formål å forvalte, drifte og vedlikeholde 

eiendom, inklusive utleie til prester og andre, samt kulturminneforvaltning.  

Selskapets virksomhet skal innrettes slik at eiendelene ikke gir Den norske kirke en økonomisk vinst til fordel 

for kirkens alminnelige virksomhet, jf. lov 18. juni 2021 nr. 98 § 5. Selskapet skal ikke ha erverv til formål og 

eventuelle overskudd skal benyttes i driften. Selskapet kan ikke utdele utbytte eller foreta andre 

verdioverføringer til Den norske kirke.  

 

3.Selskapets aksjekapital  

Selskapets aksjekapital er NOK 30 000.  

 

4. Selskapets vedteker  

Selskapets vedteker fremgår av Vedlegg X som er en del av stiftelsesdokumentet.  

 

5. Stiftelsesutgifter  

 

6. Daglig leder   

Selskapets daglige leder vil være: 

Inger Kari Stensrud  
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7. Revisor  

Selskapets revisor er: EY v/Kjetil Andersen 

 

8. Styret  

Selskapets styre skal bestå av styreleder og fire styremedlemmer 

 

9. Underskrifter 

Selskapet ble stiftet ved stifternes underskrift på dette dokument. 

 

Sted, dag. måned år  

 

For:  

 

 

 

Navn undertegner  

Stilling undertegner  
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Vedtekter 

for 

Dnk Eiendom AS 

Org.nr. […] 

(à jour per [dato]) 

 

 

§ 1 Organisasjonens navn 

Selskapets navn er Dnk Eiendom AS.  

§ 2 Formål og virksomhet 

Dnk Eiendom AS har til formål å eie aksjer i selskaper som har fått overført eiendom og øvrige eiendeler 

fra Opplysningsvesenets fond (org.nr. 970 955 569) i forbindelse med delingen av fondets eiendeler 

mellom Opplysningsvesenets fond og Den norske kirke.  

Selskapets virksomhet innbefatter deltakelse i selskap som har til formål å forvalte, drifte og vedlikeholde 

eiendom, inklusive utleie til prester og andre, samt kulturminneforvaltning.  

Selskapets virksomhet skal innrettes slik at eiendelene ikke gir Den norske kirke en økonomisk fordel for 

kirkens alminnelige virksomhet, jf. lov 18. juni 2021 nr. 98 § 5.  

Selskapet skal ikke ha erverv til formål og eventuelle overskudd skal benyttes i driften. Selskapet kan 

ikke utdele utbytte eller foreta andre verdioverføringer til Den norske kirke. 

§ 3 Aksjekapital 

Selskapets aksjekapital er kr 30 000 fordelt på 100 aksjer pålydende kr 300. 

§ 4 Daglig leder  

Daglig leder tilsettes av styret.  

§ 5 Styret 

Styret i Dnk Eiendom AS skal bestå av 5 medlemmer. Styret skal ha kompetanse innenfor økonomi, 

eiendomsdrift- og utvikling, organisasjons- og forretningsutvikling og kirkelig virksomhet.  

Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, som også bestemmer om det skal velges 

varamedlemmer. Generalforsamlingen velger styrets leder.  

§ 6 Signatur  

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i felleskap.  

§ 7 Saker for ordinær generalforsamling  

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:  

- Godkjennelse av årsberetningen og årsregnskapet  

- Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle  

§ 9 Oppløsning  

Ved eventuell oppløsning av Dnk Eiendom AS skal eventuelle gjenværende midler ikke utdeles til Den 

norske kirke, men benyttes til vedlikehold, restaureringen mv av eiendommer som selskapet har fått 

overført fra Opplysningsvesenets fond eller andre eiendommer med en særlig kirkelig verdi.  


	Dnk Eiendom AS

