Bolagsordning
§

1

Bolagets firma är Aktiebolaget Storfors Mark- och Industrifastigheter.
§

2

Styrelsen skall ha sitt säte i Storfors kommun, Värmlands län.
§

3

Bolagets verksamhet skall ha till föremål att uppföra, köpa, sälja och förvalta mark- och
fastigheter i industri, hantverk och bostadsbebyggelse samt bedriva därmed förenlig
verksamhet.
§

4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst sexhundratusen (600 000) kronor och högst
niohundratusen (900 000) kronor.
§

5

I bolaget ska finnas lägst 300 aktier och högst 450 aktier.
§

6

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med minst tre och högst fem suppleanter. Ledamöter
och suppleanter väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa
ordinarie bolagsstämma.
§

7

Storfors Mark- och Industrifastigheter ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt
reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.
§

8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra
veckor och senast två veckor före stämman.
§

9

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.
5.

Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelse

6. Beslut
a, om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b, om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
c, om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och eventuella revisorer.
8. Val av styrelse och i vissa fall revisorer
9. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller
bolagsordningen
§

10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§

11

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast
hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten
av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om
betingande köpeskillingen.
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till
varje lösningsberättigad, vars postadress är inför i aktieboken eller eljest känd för bolaget,
med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties
övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier
hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem som framställt
lösningsanspråk.
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, i brist
på åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar.
Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev
bestämt.
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen
inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.
§

12

Av bolagets aktier må icke genom teckning eller överlåtelse förvärvas av utländsk
medborgare, samfällighet eller stiftelse, av svenskt handelsbolag, vari finnes utländsk
bolagsman, av svensk ekonomiförening, av svenskt aktiebolag, vars aktiebrev må ställas till
innehavaren, eller annat svenskt aktiebolag, i vars bolagsordning inte intagits förbehåll, varom
förmäles i 2 § 2 st. av lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i rätten av förvärva fast
egendom m m; dock att utan hinder av det nu gjorda förbehållet aktier må förvärvas till
aktiefond enligt aktiefondslagen (1974:931) eller av svenskt bolag, eller svensk förening, som
avses i 18 § inskränkningslagen.

