VEDTÆGTER
FOR
VIVAMUS A/S
CVR.nr. 32 27 90 82

1.

NAVN

Selskabets navn er Vivamus A/S.
2.

HJEMSTED

Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.
3.

FORMÅL

Selskabets formål er at etablere og drive opholds- og behandlingssted. Selskabet kan desuden
iværksætte beslægtede aktiviteter for den godkendte målgruppe. Aktiviteterne finansieres ved salg af
tjenesteydelser i selskabet.
4.

KAPITALFORHOLD

Selskabets kapital er på kr. 1.000.000, skriver kroner enmillion fordelt i anparter af kr. 1.000,00 eller
multipla heraf. Kapitalen er indbetalt kontant.
5.

STEMMERET

På generalforsamlingen giver hver anpartsbeløb på hele kr. 1.000,00 én stemme.
6.

SELSKABETS LEDELSE

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på
generalforsamlingen for ét år ad gangen. Bestyrelsen vælger en formand på første bestyrelsesmøde
efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges ud fra følgende
kompetencer: ledelse, specialviden om behandling, organisation, personaleadministration,
økonomistyring og driftsøkonomi. Endvidere er bestyrelsen sammensat i overensstemmelse med
bestemmelsen i § 14 i lov om socialtilsyn.
Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 direktører.
7.

TEGNINGSREGEL

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
8.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Senest 4 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår afholdes, med højst 4 uger og mindst 14 dages
varsel, ved brev til anpartshaverne ordinær generalforsamling i hjemstedskommunen.
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9.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen skal som minimum tage stilling til følgende:

1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i de forløbne år.
Fremlæggelse af revisionsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport.

5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Behandling af forslag fra bestyrelsen, direktionen eller anpartshaverne.
8. Eventuelt.
10.

UDBYTTE

Selskabets økonomi skal søges konsolideret i rimeligt omfang, således som selskabslovgivningen og
anden lovgivning tilsiger.
Med Tilsynets godkendelse kan et overskud ved driften af selskabet endvidere henlægges med
henblik på konsolidering for at modsvare 3. mands krav, ekstraordinære personaleomkostninger,
hensættelser til imødegåelse af lønkrav af enhver art samt til udvikling, uddannelse, større
vedligeholdelsesarbejder, udvidelser af de byggemæssige rammer eller med henblik på at foretage
nødvendige reparationer og lignede.
Bestyrelsen bemyndiges til løbende, i det omfang det er forsvarligt under hensyntagen til selskabets
økonomiske stilling, at udlodde udbytte til ejerkredsen efter selskabslovgivningens almindelige regler.
Beslutning om deklarering af udbytte i Selskabet træffes ved simpelt flertal på Selskabets
generalforsamling. Efter fradrag af henlæggelse til konsolidering med henblik på at sikre opholds- og
behandlingsstedets økonomiske bæredygtighed, kan yderligere overskud udloddes til ejerkredsen.
11.

BUDGET, REGNSKAB OG REGNSKABSÅR

Budget skal indsendes til godkendelse hos tilsynsmyndigheden i henhold til de til enhver tid gældende
regler herom.
Regnskab indsendes til orientering til den til enhver tid værende tilsynsmyndighed.
Selskabets regnskabsår løber fra den 01.01. til den 31.12.
Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til den 31.12.2010.
12

REGLER FOR GÆLDSFORPLIGTELSER

Det er alene selskabet, der hæfter for gældsforpligtelser jf. selskabslovgivningens regler herom.
13.

REVISOR

Selskabet vælger i forbindelse med godkendelse af årsrapporten en godkendt revisor for et år ad
gangen.
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14.

ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING AF SELSKABET

Selskabet er underlagt tilsyn efter reglerne i lov om tilsyn, herunder efter reglerne i Socialministeriets
bekendtgørelse om blandt andet tilbudsportalen samt godkendelse af og tilsyn med visse private
tilbud.
Selskabet er derfor forpligtet til at søge vedtægtsændringer af selskabet godkendt af den til enhver tid
værende tilsynsmyndighed i henhold til disse bestemmelser, herunder ved vedtægtsændringer,
ekstraordinære dispositioner og andre væsentlige dispositioner, forinden sådanne dispositioner
foretages.
I forbindelse med opløsning af selskabet skal evt. overskud efter fradrag af indskudskapital og efter
betaling af alle selskabets udeståender udloddes til ejerkredsen efter selskabslovgivningens
almindelige regler.
København, den 14. oktober 2016

2249 bk/gj
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