
Samtrafiken i Sverige AB 2015-05-28

Bolagsordning för Samtrafiken i Sverige AB

§1. Bolagets firma

Bolagets firma är Samtrafiken i Sverige AB.

§2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm i Stockholms län.

§3. Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, tillhandahålla och marknadsföra
information och biljetter samt planeringssamordning och annat som gagnar det kollektiva
resandet med olika trafikslag samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även
bedriva branschutveckling.

§4. Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§5. Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst 7 och högst 12 ledamöter utan suppleanter. För
styrelseledamot som tillika utsetts till styrelsens ordförande gäller uppdraget till slutet av
den årsstämma som hålls under det andra räkenskapsåret efter det då styrelseledamoten
utsågs. För övriga styrelseledamöter gäller uppdraget som styrelseledamot till slutet av den
första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§7. Revisorer

Bolaget skall ha minst 1 och högst 2 revisorer med minst 0 och högst 2 suppleanter. Dessa
skall samtliga vara auktoriserade revisorer eller registrerade revisionsbolag.

§8. Kallelse till bolagsstämma
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Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman genom
brev med posten eller via inskannat brev med e-post. Meddelanden till aktieägarna skall ske
genom brev med posten eller via inskannat brev med e-post.

§9. Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två protokolljusterare



Samtrafiken i sverige AB 2015-05-28 Bilaga 2

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och i förekommande fall verkställande
direktören

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

9. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer och
eventuella revisorssuppleanter

10. Utseende av valberedning

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen

§10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 juli - 30 juni.

§11. Hentudsförbehåll

Har en aktie övergått från en aktieägare till en annan aktieägare i bolaget eller till en person
som inte är aktieägare i bolaget har [PARKERINGSBOLAGET] 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 titt bolagets
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
lösningsberättigad samt uppmana lösningsberättigad att skriftligen framställa
lösningsanspråk bos bolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen
om övergången. Lösenbeloppet skall motsvara aktiens kvotvärde. Lösenbeloppet skall
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. Tvister som uppstår i anledning av denna
hembudsklausul skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för
Stockholms Hanclelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall bestå av tre
skiljemän. Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm. Språket för förfarandet skall vara
svenska. Svensk lag skall tillämpas på tvisten.


