Bolagsordning Arctic Link AB
Organisationsnummer: XXXXXX-XXXX

§ 1. Företagsnamn.
Aktiebolagets firma är Arctic Link AB.
§2. Säte.
Styrelsen skall ha sitt säte i Luleå kommun, Norrbotten, Sverige.
§ 3. Verksamhet.
Bolaget skall vara verksamt för tillskapande och utförande av bättre, snabbare och
smartare transporter i norra Finland, Norge och Sverige, samt tillhörande
verksamhetsområden samt äga och förvalta värdepapper samt bedriva annan därmed
förenlig verksamhet.
§ 4. Aktiekapital.
Aktiekapitalet skall vara lägst 50 000 SEK och högst 200 000 SEK.
§ 5. Antal aktier.
Antal aktier skall vara lägst 500 stycken och högst 2 000 stycken.
§ 6. Styrelse.
Styrelsen ska bestå av lägst en och högst sex styrelseledamöter. Styrelseledamöterna
väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§ 7. Revisorer.
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor med eller utan
revisorssuppleant.
§ 8. Kallelse.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra
och senast två veckor före bolagsstämman (årsstämman).
§ 9. Årsstämma.
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
1.

Val av ordförande vid årsstämman.

2.
3.
4.

Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövande av om årsstämman blivit behörigen
sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
7. Beslut om följande.
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelse samt, vid revisors mandatperiods utgång, val av revisor/er och eventuell/a
revisorssuppleant/er
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman (årsstämman) enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår.
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (0101–1231).
§ 11. Firmateckning.
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att
teckna bolagets firma.
§ 12. Likvidation.
Vid bolagets likvidation eller försäljning skall bolagets vinst och behållna tillgångar
tillfalla ägaren och användas på sätt som ägaren finner lämpligt.
§ 13 Hembud
Har aktie övergått till annan skall aktien genast hembjudas övriga aktieägare till inlösen
genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas
samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.
Lösenrätt får endast utnyttjas avseende samtliga de aktier som hembjudes till inlösen.
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen, genom brev
med posten, meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i
aktieboken eller eljest är 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 skall, om samtidigt flera aktier
hembjudes, aktierna först, så långt kan ske, fördelas i proportion till tidigare innehav,
bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen. Vid annan typ av
förvärv skall lösenbeloppet motsvara aktiernas kvotvärde. Lösenbeloppet skall erläggas
inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.
Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte överens i
frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan senast två månader efter
den dag då lösningsanspråk framställdes hos bolaget. Sådan tvist skall prövas enligt
lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

