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BOLAGSORDNING för 
Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (SVB) (org. nr 559342-4780) 
 
 
§ 1 Företagsnamn 
Aktiebolagets företagsnamn är Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (svb) 
 
§ 2 Styrelsens säte  
Styrelsen har sitt säte i Munkedal kommun 
 
§ 3 Verksamhet 
Bolaget skall bedriva verksamhet för hållbar utveckling och tillväxt av Sörbygden företrädesvis inom 
tjänster kring miljöutveckling, kompetensutveckling, kulturutveckling, affärsutveckling och 
projektutveckling, samt handel och förvaltande av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet 
 
§ 4 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska vara lägst 200 000 och högst 800 000 SEK 
 
§ 5 Antal aktier 
Antal aktier ska vara lägst 2 000 och högst 8 000 
 
§ 6 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 8 ledamöter med lägst 1 och högst 4 suppleanter 
 
§ 7 Revisor 
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses 1 revisor och 0 revisorssuppleant 
 
§ 8 Kallelse 
Kallelse sker genom epost inom den tid som anges i aktiebolagslagen 
 
§ 9 Ärenden på årsstämma 
På årsstämman ska följande ärenden behandlas 
 1 Val av ordförande 
 2 Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3 Val av en eller två justeringsmän 
 4 Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 5 Godkännande av dagordning 
 6 Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen 
 7 Beslut om följande 

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer 

 8 Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna 
 9 Val till styrelsen och i vissa fall av revisorer 
 10 Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller  
  bolagsordningen 
 
§ 10 Räkenskapsår 
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december 
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§ 11 
Likvidation 
Vid en likvidation av bolaget ska aktieägarna tilldelas högst ett belopp som motsvarar 

1. Det kapital som har tillskjutits till bolaget som betalning för aktier, och 
2. Del av återstående tillgångar med den begränsning som framgår av 32 kap. 5§ ABL. Vad 

som därefter återstår ska tillfalla det eller de andra aktiebolag med särskild 
vinstutdelningsbegränsning som anges i bolagsordningen. Saknar bolagsordningen 
uppgifter om ett sådant aktiebolag ska tillgångarna tillfalla Allmänna arvsfonden 

 
 
§ 12  
Vinstutdelningsbegränsning 
Bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. 
 
§ 13  
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 
 
Hembudsförbehåll 
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare 
rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet 
omfattar 
 
Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska 
också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts 
ska styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget 
 
Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, 
senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången 
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Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de 
lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier 
fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 
publicus 
 
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, ska lösenbeloppet motsvara 
vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den 
tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt 
 
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 
framställdes hos aktiebolaget 
 
Röstmajoritet 
Vid bolagsstämman må ingen rösta för egna eller andras aktier för sammanlagt mer än en tiondel 
av på stämman företrädda aktier 
 
Ändring av bolagsordning 
Beslut om ändring av bolagsordningen ska biträdas av minst fyra femtedelar av såväl de avgivna 
rösterna som de på stämman företrädda aktierna, eller den högre majoritet som lag föreskriver 
 
 
Denna bolagsordning är antagen på extra bolagsstämma 2022-03-18 


