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Bolagsordning 
för Visit Karlstad AB, org.nr 556766-0013 
fastställd av bolagsstämma i bolaget den 19 mars 2009 

§ 1  Bolagets firma 

Bolagets firma är Visit Karlstad AB. 

§ 2  Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget skall bedriva verksamhet bestående i att medverka till 
samordningen och utvecklingen av regionens attraktionskraft inom 
besöksnäringen, att marknadsföra regionen som besöksmål, att försälja 
och utföra uppdrag gällande kongresser och konferenser samt kulturella 
och andra evenemang som genomförs i regionen samt att driva kultur- 
och kongressanläggning i Karlstad. 

§ 3  Aktiekapital 

Bolaget aktiekapital skall utgöra lägst 2.000.000 kronor och högst 
8.000.000 kronor. 

§ 4 Antal aktier 

I bolaget skall finnas lägst 20.000 aktier och högst 80.000 aktier. 

§ 5 Styrelse 

Bolagets styrelse skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter med 
minst två och högst sju suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs 
på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

En av styrelsens ledamöter skall vara vice styrelseordförande. Denne 
skall inträda i ordförandens ställe vid ordförandens förhinder. 

Styrelsens ordförande och vice ordförande skall väljas av 
bolagsstämman. 

§ 6 Säte 

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Karlstad. 

§ 7 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av 
bolagsstämman en eller två revisorer med en eller två suppleanter. Såväl 
revisor som suppleant skall vara auktoriserad revisor. 

Revisors och suppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses. Om så sker skall 
ingen revisorssuppleant utses. 
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§ 8 Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor/-er skall 
kommunfullmäktige i Karlstads kommun utse en lekmannarevisor med 
en suppleant. 

§ 9 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
Förslag till dagordning skall bifogas kallelsen. 

§ 10 Ärenden på årsstämma 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

a) Stämmans öppnande; 
b) Val av ordförande vid stämman; 
c) Upprättande och godkännande av röstlängd; 
d) Val av två justeringsmän; 
e) Fastställande av dagordning; 
f) Prövning av om stämman blivit behörigen kallad; 
g) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 
 lekmannarevisorns granskningsrapport; 
h) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen; 
i) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
 enligt den fastställda balansräkningen; 
j) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande 
 direktören; 
k) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och 
 lekmannarevisorn med suppleanter; 
l) Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa; 
m) Val av en av styrelseledamöterna att vara styrelsens ordförande; 
n) Val av en av styrelseledamöterna att vara styrelsens vice 
 ordförande; 
o) Val av revisor och revisorsuppleant det år så skall ske; 
p)  Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och 
 suppleant för lekmannarevisor det år så skall ske; 
q) Övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman. 

§ 11 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

§ 12 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller vd att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i 
förening. 

§ 13 Kommunstyrelsens rätt till information 

Kommunstyrelsen i Karlstads kommun äger till följd av dess 
uppsiktsskyldighet enlig 6 kap 1 § kommunallagen (1991:900) rätt att ta 
del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om 
bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
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§ 14 Hembudsskyldighet 

Har aktie – oavsett fångets art – övergått till ny ägare skall aktien genast 
av förvärvaren hembjudas förutvarande aktieägare till inlösen genom 
skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid 
styrkas. Anmälan skall även innehålla uppgift om villkoren för 
äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien samt de 
villkor som förvärvaren ställer för inlösen. 

När anmälan gjorts om akties övergång skall detta genom styrelsens 
försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för 
anmälan. Bolaget skall lämna en underrättelse om hembudet till varje 
lösningsberättigad med känd postadress med anmodan till den som 
önskar begagna lösningsrätten att skriftligen framställa lösningsanspråk 
hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen 
om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett 
mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten tillkomma 
den aktieägare som innehar det största antalet aktier. Vid lika antal skilje 
lotten. 

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen och i 
övrigt motsvara det pris som kan påräknas vi försäljning under normala 
förhållanden. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den 
tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. 

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktien inte överens 
i frågan om inlösen, skall den som har begärt inlösen inom två månader 
från det att lösningsanspråket framställdes påkalla skiljeförfarande enlig 
lagen (1991:116) om skiljeförfarande angående hembudet. 

När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort 
hembudet att bli registrerad för aktien. 

Samtliga bolagets aktier är belagda med hembudsskyldighet. 

 

____________________ 

 


