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§ 1 Firma

Bolagets firma är Tågfastigheter i Kristinehamn AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Kristinehamns kommun.

§ 3 Verksamhet
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Bolaget ska hyra och förvalta i Kristinehamn belägna verkstadslokaler för underhåll av tåg
samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 100 000 och högst 400 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Består
styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.

§ 7 Revisor

Bolaget ska inte ha någon revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i
aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Bolagsstämma

Arsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1 Val av ordförande vid stämman.
2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
3 Val av en eller två justeringsmän.
4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5 Godkännande av dagordning.



6 Framläggande av årsredovisningen samt, i förekomnnnde fall,
revisionsberättelse, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7 Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i
förelcommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8 Fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekommande fall, revisor.
9 Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor.
10 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 11 Ilembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har
övriga alctieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett
mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien skall genast
skriftligen anmäla övergången till alctiebolagets styrelse. Han skall också visa på vilket sätt
han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts skall
styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är
känd för aktiebolaget. Styrelsen skall uppmana de lösningsberättigade att skriftligen
framställa lösningsansprålc hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan
hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan fiera lösningsberättigade
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad skall samtliga alctier så långt det är möjligt
fördelas mellan de lösningsberättigade i Förhållande till deras tidigare innehav av aktier i
aktiebolaget. Aterstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om
någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlätits mot vederlag skall lösenbeloppet
motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat Lösenbeloppet skall erläggas
inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Tvist
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.


