Bolagsordning för

Stockholmsregionens Europakontor AB
§1

Bolagets firma
Bolagets firma är Stockholmsregionens Europakontor AB.

§2

Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3

Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att arbeta med politisk intressebevakning och
kontaktskapande verksamhet i EU-frågor, samt därmed förenlig verksamhet till stöd
för medlemmarna i Stockholmsregionens Europaförening.

§4

Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst en miljon kronor (1 000 000) kronor och högst tre
miljoner (3 000 000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst 1 000 st och högst 3
000 st.

§6

Styrelse
Styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter med en suppleant. Styrelsen utser
ordförande.
Styrelsen väljs på årsstämma för tiden från årsstämma som följer närmast efter det
val till kommun- och landstingsfullmäktige inom Stockholms län fram till den
årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktigeförsamlingarna.

§7

Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning, jämte bokföring, samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning väljer årsstämman en revisor och en
revisorssuppleant. Dessa skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor
och suppleant gäller fram till den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS
2005:551) 9 kap 21 § första stycket, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.
Stockholms kommun, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet
Stockholms län äger härutöver utse var sin lekmannarevisor jämte ersättare med
samma befogenheter som i aktiebolag. Uppdraget som revisor och ersättare gäller
fram till den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap 21 §
första stycket, som hålls året efter det år då allmänna val till respektive fullmäktige
resp. … förrättas nästa gång.

§8

Kallelse till årsstämma
Kallelse till årsstämma ska ske skriftligt genom e-post till aktieägarna tidigast fyra
veckor och senast två veckor före årsstämman.
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§9

Årsstämma
Årsstämman hålls senast under juni månad. På årsstämma skall följande ärenden
förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsmän
4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut angående:
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
9. Val av:
a. styrelse och styrelsesuppleanter när så ska ske
b. revisorer och revisorssuppleanter när så skall ske
10. Anteckning om medlems val av lekmannarevisor
11. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen

§ 10

Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår

§ 11

Ändring av bolagsordning
Ändring av bolagsordning sker genom beslut vid årsstämma efter det att
Stockholms kommunfullmäktige, Stockholms läns landstingsfullmäktige och …
beretts tillfälle att ta ställning därtill. För sådan förändring fordras två tredjedels
majoritet av antalet angivna röster.

Denna bolagsordning är antagen på konstituerande bolagsstämma 2010-12-??

