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Bolagsordning  
för Värmlandskraft-OKG-delägarna Aktiebolag, org.nr 556018-2379, 
fastställd vid bolagsstämma den 24 maj 2006 
 
§ 1 Firma  
Bolagets firma är Värmlandskraft-OKG-delägarna Aktiebolag. 
 
§ 2 Verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att framställa, inköpa och försälja 
elektrisk kraft, att äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan 
därmed förenlig verksamhet, allt med rätt för bolaget att bedriva sin verksamhet 
genom delägarskap i andra företag. 
 
§ 3 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 420.000 kronor och högst 1.680.000 kronor. 
 
§ 4 Antal aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 420 st och högst 1.680 st. 
 
§ 5 Säte 
Styrelsen skall ha sitt säte i Karlstad. 
 
§ 6 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av tre ledamöter med tre suppleanter. Styrelsen är beslutsför 
när minst tre ledamöter är närvarande. 
 
§ 7 Revisorer 
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets  
räkenskaper utses en eller högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter för 
dem. Minst en av revisorerna och en av revisorssuppleanterna skall vara 
auktoriserade revisorer. Bolaget får även utse revisionsbolag som revisor. 
Huvudansvarig revisor skall vara auktoriserad revisor. 

§ 8 Ärenden på årsstämma  
Årsstämma hålles en gång årligen under maj eller juni månad. På denna stämma 
skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 
1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängden 

3. Val av justeringsmän 

4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 

5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 



   
 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 

8. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

10.Bestämmande av antalet revisorer, när så erfordras 

11.Bestämmande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 

12.Val av styrelse 

13.Val av revisorer, när så erfordras 

14.Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

 
§ 9 Räkenskapsår 
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 10 Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma 
Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma skall ske genom rekommenderade 
brev tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämma. 
 
§ 11 Hembud 
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 den betingade köpeskillingen. 
 
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela 
detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd 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 jämnt fördelas bland 
dem, som framställt lösnings-anspråk. 
 
Lösenbeloppet skall utgöras av belopp, som, i brist av 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 erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli 
registrerad för aktien. 
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