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BOLAGSORDNING

FÖR
KOMMUNBRÄNSLE l ÅDALEN AB
§1
FIRMA

Bolagets firma är Kommunbränsle i Actalen AB.
§2
STYRELSENS SÄTE

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.
§3
FÖREMAL FÖR VERKSAMHETEN

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att producera och bedriva handel med torv och andra
biobränslen samt annan därmed förenlig verksamhet.
§4
AKTIEKAPITAL

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 2 100 000 kronor och högst 6 300 000 kronor.

§5
AKTIE

Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie A må vid varje tid utges till ett antal av
lägst 6 000 och högst 18 000 A-aktier och aktier av serie B må vid varje tid utges till ett antal av lägst 36
000 och högst 108 000 B-aktier.
A-aktie skall ha ett röstvärde av en röst per aktie. B-aktie skall ha ett röstvärde av en tiondels (1/1 O) röst
per aktie.
Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och
serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma
aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte
tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär
företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär
företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i
den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller
serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoplianer eller konvertibler genom kontantemission eller
kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen
gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att
teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
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Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om
kontantemission etter kvittningsemission med awiketse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktiestag i förhållande
till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktiestag
medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i
möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt stag.
§6

STYRELSE

Bolagets styrelse skatt bestå av minst fyra och högst sex ledamöter.
Härnösand Energi & Miljö AB och Övik Energi AB utser vardera hälften av styrelseledamöterna.

§7
FIRMATECKNING

Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen av den etter de personer inom eller utom styrelsen som
styrelsen därtill utser.

§8
REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styretsens och verkstättande
direktörens förvattning utses en revisor och en revisorssuppleant.

§9
LEKMANNAREVISORER

För tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige
förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfuttmäktige skatt
kommunfullmäktige i Härnösands och Örnsköldsviks kommuner utse vardera en lekmannarevisor.

§ 10
RÄKENSKAPSAR

Bolagets räkenskapsår skatt omfatta tiden 1 januari- 31 december.

§ 11
KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

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

§ 12
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie botagsstämma hålls en gång årligen under maj eller juni månad. På ordinarie botagsstämma
skall följande ärenden förekomma till behandling:
1.

stämmans öppnande
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2.

Val av ordförande vid stämman.

3.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.

Val av två justeringsmän.

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.

Godkännande av dagordning

7.

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse
och lekmannarevisorernas granskningsrapport

8.

Beslut
a)

om fastställande av resultat- och balansräkning

b)

om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

c)

om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.

1O.

Val av styrelseledamöter utsedda av Härnösand Energi & Miljö AB och Övik Energi AB.

11.

Anmälan av val av lekmannarevisorer valda av kommunfullmäktige i Härnösands och
Örnsköldsviks kommuner.

12.

Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall.

13.

Övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 13
RÖSTBERÄTTIGAD

Vid bolagsstämman får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda
aktier utan begränsning i röstetalet.

§14
HEMBUD

Hembudsskyldighet
Har aktie övergått från en aktieägare till annan som inte förut är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare
rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudande
omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse.
Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien.
När anmälan gjorts om aktiens övergång skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje
lösningsberättigad, vars postadress är känd för aktiebolaget. styrelsen ska uppmana de
lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader
räknat från anmälan hos styrelsen om al{ties övergång.
Företräde mellan flera lösningsberättigade
Anmäler sig flera än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt möjligt fördelas mellan de
lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget.

l
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Lösenbelopp och betalning
Har aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget
om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt
lösenbeloppet blev bestämt.
Tvist
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket
framställdes hos aktiebolaget.

§ 15
BESLUT AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET ELLER ANNARS AV STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska behandlas i
enlighet med vad som stadgas för delägarbolagen i deras bolagsordningar och övriga styrande dokument.

