Bolagsordning
§ 1

Firma
Bolagets firma (namn) är Testbolag bussen AB.

§ 2

Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Gävle kommun.

§ 3

Verksamhet
Bolaget skall bedriva försäljning av bussar

§ 4

Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 100000 och högst 400000 sek.

§ 5

Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 1000 och högst 4000.

§ 6

Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter med lägst 0 och högst 5 suppleanter.

§ 7

Revisorer
Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

§ 8

Kallelse
Kallelse sker genom e-post, fax eller brev inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§ 9

Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
- dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
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§ 10

Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 juli - 30 juni.

§ 11

Bolagsordningen innehåller följande förbehåll
Förköpsförbehåll
Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska
genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de
villkor som gäller för förköpet. Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.
När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med
anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets
styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet. Skulle flera
förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse
eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det
är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk. Talan i en fråga om
förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets
styrelse. Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

