
 

KJEDEAVTALE FOR MEDLEMSKAP I KJEDEN AUTOGRUPPEN    

 

”KJEDEAVTALEN” er inngått mellom  

 

Autogruppen Norge AS, org nr 980 628 469 

 

Og 

Bilgruppen Fellestjenester AS Org nr 925 244 34 

 
Avtalen inkluderer også selskapene: 

 
Åkra Bil AS org nr 977189187, Åkra Bilimport AS org nr 918407820Bilsenteret Haugesund AS, org nr 

917710406, Varden Bil AS org nr 984539819, Haugaland Bilsenter AS org nr 962135501Bauge Auto 

AS, org nr 957451713, Fylkesnes Bil AS org nr 935018293, Heiane Bil AS org nr 863363152, Nils 

Wathne Auto AS org nr 965633782, Wathne Last og Buss AS org nr 993309680  

 

1. Formålsangivelse og ansvarsområde 

Autogruppen Norge AS (i det følgende kalt ”AGN”, ”Selskapet” eller ”Kjeden”) utgjør 

kjedesentralen for medlemmene i AGN. Medlemmene skal være aktive detaljistforetak i 

bilbransjen (i det etterfølgende kalt ”Forhandlere” eller ”Forretninger”). Kjeden skal være 

nøytral i forhold til hvilke bilmerker den enkelte Forhandler fører. 

 

AGN skal arbeide for å tilføre Kjedens Forhandlere fordeler i form av økonomiske merverdier 

knyttet til innkjøp. Dette kan skje gjennom gunstige leverandøravtaler av kvalitetsprodukter 

og tjenester, eller ved å tilby driftskonsepter for effektiv og lønnsom forhandlerdrift som 

sikrer de frittstående medlemmenes konkurransedyktighet.  

 

AGN skal ikke bedrive virksomhet som på noe tidspunkt kan være i konflikt med den 

respektive Forhandlers avtale med sin bilimportør. 

 

2. Forhandlernes økonomi  

Forhandlere som skal være medlem av Kjeden, må ha solid økonomi å være i stand til å gjøre 

opp sine forpliktelser ovenfor så vel Kjeden som Kjedens leverandører og 

samarbeidspartnere.  

 

3. Aksjonærforhold 

Forhandleren skal være aksjonær i AGN. Det skal som hovedregel kjøpes en aksje for hver 

Forretning. Hvis samme eier innehar flere Forretninger med likt eierskap for dem alle, eller 

flere Forretninger er eid av samme konsern, kan eier eller konsern velge å ha en felles aksje 

for samtlige Forretninger. 



 

 

Hver aksje skal kjøpes til pari kurs pålydende kr 25.000,-. Aksjekapitalen må være fullt 

innbetalt for man blir opptatt som medlem. 

 

Styret i AGN skal i samråd med den administrative ledelsen i Selskapet, avgjøre om en 

Forhandler tilfredsstiller kravene til å være medlem av Kjeden. 

 

 

 

4. Profilering, navnerettigheter m.v. 

Forhandleren har rett til å drive sin virksomhet under Kjedens logo og til å profilere seg i 

henhold til det som til enhver tid er bestemt av Kjedens styre og administrative ledelse. 

 

Forhandleren kan ikke benytte Kjedens betegnelse ”Autogruppen” i sitt registrerte 

firmanavn, med mindre styret i AGN har gitt skriftlig samtykke. Kjedebetegnelsen 

”AutoGruppen Norge AS” eller ”Autogruppen” er Selskapets eiendom. 

 

5. Forhandlerens taushetsplikt 

En Forhandler har taushetsplikt vedrørende interne forhold og opplysninger i Kjeden. Denne 

tausheten gjelder også etter Forhandlers uttreden av Kjeden. Ved uttreden skal alt materiell 

knyttet til Kjeden leveres vederlagsfritt tilbake til AGN. 

 

6. Kjedebonus m.v. 

AGN opparbeider en kjøpsbonus basert på den enkelte Forhandlers kjøp av bonusgivende 

varer gjennom Kjeden. Denne kjedebonusen benyttes til å finansiere driften av Kjeden. Et 

eventuelt overskudd kommer til avregning på den enkelte Forhandler straks årsregnskap er 

godkjent. Overskuddet fordeles mellom Forhandlerne etter den prosentandelen av det totale 

kjøpsvolumet den enkelte har oppnådd. 

 

7. Oppsigelse, heving, oppgjør ved uttreden, motregning m.v. 

En Forhandler kan si opp sitt medlemskap i Kjeden. Forhandleren skal da sende skriftlig 

melding om dette til Selskapets styre med rekommandert post eller annen skriftlig 

meddelelse som Selskapet har bekreftet å ha mottatt.. Uttreden blir effektiv seks måneder 

etter at styret har mottatt slik melding. Oppsigelsestiden regnes fra og med den første dag i 

måneden da oppsigelsen ble bekreftet mottatt. 

 

Når en Forhandler trer ut, skal aksjen kjøpes tilbake til pari kurs, uavhengig av evt oppbygget 

resultat i Selskapet eller besluttet, men ikke utdelt utbytte. AGN kan da velge enten selv å 

kjøpe aksjen eller kreve at aksjen blir solgt til person eller selskap som fyller kravene til å 

være aksjonær i Selskapet. Oppgjør for aksjen skal finne sted innen 30 dager etter uttreden 

(utløpet av oppsigelsestiden)  forutsatt at aksjen er heftelsesfritt tilbakelevert/solgt til ny eier 

utpekt av AGN.. 

 



 

Forhandlerens kjøp skal være bonusgivende for Kjeden også etter at oppsigelsen er foretatt 

og frem til uttreden. I den utstrekning kjøpsbonus skal utbetales den aktuelle Forhandleren, 

finner utbetalingen sted på samme tidspunkt som for øvrige Forhandlere i Kjeden. Dette 

gjelder også etter oppsigelse. 

 

Styret i AGN kan kreve at en Forhandler trer ut av Kjeden med umiddelbar virkning hvis ett 

eller flere av følgende forhold foreligger: 

 

a) Forhandleren går konkurs, innleder gjeldsforhandlinger eller av andre grunner er ute av 

stand til å dekke sine forpliktelser. 

b) Forhandleren har vesentlig misligholdt sine forpliktelser etter Kjedeavtalen. Vesentlig 

mislighold skal blant annet anses for å foreligge når mislighold av Kjedeavtalen tidligere 

har vært påtalt skriftlig av administrasjonen eller styret, og mislighold av Kjedeavtalen 

finner sted på ny. 

c) Forhandleren har motarbeidet eller vesentlig skadet Kjedens interesser. 

 

Styrets avgjørelse om at en Forhandler skal tre ut, kan av Forhandleren bringes inn for den 

første ordinære Generalforsamlingen i Selskapet. Krav om slik behandling, skal være styret i 

hende minst en måned etter at styrets vedtak er kommet frem til Forhandleren. Styret 

plikter å ta slikt krav med som egen sak i innkallingen til Generalforsamlingen. Forhandleren 

har møte- og talerett under Generalforsamlingen ved behandling av saken. 

Generalforsamlingen fatter endelig vedtak med alminnelig flertall. Hvis Generalforsamlingen 

omgjør styrets beslutning, kan medlemmet igjen utøve sine rettigheter med øyeblikkelig 

virkning. 

 

AGN har adgang til å forta motregning på vegne av seg selv eller andre konsernselskaper med 

de midler som Forhandleren ellers har krav på ved uttreden, dersom Forhandleren eller 

Forhandlerens rettsetterfølger ikke har gjort opp alle sine forpliktelser ovenfor Selskapet 

eller øvrige konsernselskaper. 

 

8. Skifte av kontroll hos Forhandler 

Hvis Forhandleren er et selskap, og aksjene eller andelen i dette selskapet skifter kontroll, 

enten ved overtagelse/nytegning/endret stemmevekt av/for aksjer/andeler eller ved 

inngåelse av avtaler, skal Forhandlerens medlemskap i Kjeden på nytt tas opp til vurdering av 

Selskapets styre. Hvis Forhandleren etter skiftet av kontroll ikke tilfredsstiller kravene til å 

være medlem av Kjeden, kan styret beslutte at Forhandleren skal tre ut med umiddelbar 

virkning (første mulige dato). Ankemuligheten i pkt 7 over gjelder ikke i disse tilfeller. 

 

Forhandleren plikter straks å varsle Selskapets styre (AGN) om ethvert forhold som kan anses 

som skifte av kontroll. 

 

9. Styresammensetning 

Det vises til vedtektenes prgf. 6. 

 



 

10. Endring av Kjedeavtalen 

Endringer av denne Kjedeavtalen besluttes av Generalforsamlingen med simpelt flertall og 

blir bindende for den enkelte Forhandler med slikt flertall. Den enkelte Forhandler kan etter 

en slik endring velge å tre ut av Kjedeavtalen med befriende virkning etter de vanlige regler 

om uttreden ved oppsigelse, jf pkt 7. 

 

11. Tvisteløsning 

Eventuelle tvister skal først søkes løst ved forhandlinger, og partene plikter ved 

uenighet å stille til minst ett forhandlingsmøte før rettslige skritt tas. Autogruppen AS 

plikter å kalle inn til, og huse, et slikt forhandlingsmøte dersom noen av partene ber 

om det. 

Oslo er verneting for alle tvister knyttet til avtalen her og medlemskapet inkludert 

aksjeinnehavet i Autogruppen AS. Tvister løses for de alminnelige domstoler om ikke 

partene skriftlig gjør annen avtale (om voldgift eller annen form for tviste- eller 

oppmannsløsning). 

 

Denne Kjedeavtalen er utstedt i to – 2 - eksemplarer hvor partene beholder hvert sitt. 

 

 

Sted/dato:______________________________________________ 

 

 

__________________________________   _______________________________ 

Autogruppen Norge AS      Forhandler 

Rune Hall Henriksen         

Daglig leder 

26. mars 2021


