
 

 

 

 

 

Sak: 

VEDTEKTER FOR DEBIO-INFO AS 

Sist endret: 

29.08.2022 

Endringslogg 

§ 3 – Virksomhetens omfang – Generalforsamling DebioInfo 20.12.2016 

§ 3 e-g – Virksomhetens omfang – Ekstraordinær generalforsamling DebioInfo 29.08.2022 

 

 

§ 1 Foretaksnavn 

Selskapets foretaksnavn er Debio-info AS. Selskapet er et aksjeselskap. 

 

§ 2 Forretningskontor 

Selskapets forretningskontor er i Aurskog-Høland kommune. 

 

§ 3 Virksomhet 

Debios-info AS sitt formål er å fremme økologisk og bærekraftig produksjon, omsetning og  

forbruk. Dette gjøres gjennom oppgaver og tiltak knyttet til Debios merker og innen følgende 

områder: 

 

a) bidra og støtte utviklingen av regler og merkeordninger på etablerte og nye områder innenfor 

rammen av økologi- og bærekraftbegrepet.  

b) informasjon og veiledning om konsepter, regler, sertifiserings- og merkeordninger som Debio 

utvikler og/eller forvalter, jf. pkt. a, samt informasjon om Debios virksomhet og organisasjon. 

c) hensiktsmessig samordning av egne forvaltnings- og informasjonsoppgaver med andre 

privatrettslige og offentligrettslige ordninger både innenfor og utenfor økologiområdet og både i 

og utenfor økologiske virksomheter. 

d) informasjon og veiledning om bærekraftige menyer med utgangspunkt i Debios merkeordninger 

e) salg av tjenester knyttet til markeds-, formidlings- og informasjonsoppgaver innenfor økologisk 

landbruk, sertifisering, merkeordninger og Et bærekraftig måltid 

f) utvikle nasjonale bærekraftige måltidsløsninger og matsystemer  

g) jobbe for at offentlig sektor vedtar og gjennomfører satsninger for selv å servere mat i tråd med 

Et bærekraftig måltid 

h) relevant utrednings- og oppdragsvirksomhet forankret i pkt. a – g. 

 

Selskapets formål er ikke å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. Overskudd skal tillegges 

selskapets egenkapital. Ved en eventuell oppløsning skal selskapets eiendeler tilfalle institusjoner 

som viderefører formålet. 

 

 

 



 

 

 

 

 

§ 4 Aksjekapital 

Selskapets aksjekapital er NOK 100.000 fordelt på 100 aksjer, hver pålydende NOK 1.000. 

 

§ 5 Ledelse 

Selskapets styre består av fra 1 til 5 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. 

Selskapets firma tegnes av styrets leder. Styret kan meddele prokura. 

 

§ 6 Aksjeeierregistrering 

Selskapets aksjer skal registreres i aksjeeierboken. 

 

§ 7 Forholdet til aksjeloven 

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. 


