
§ 4 Bolaget skall ej vara vinstdrivande

BOLAGSORDNING

§  1 Firma

Bolagets firma är AB Transitio, registreringsnummer 556033-1984.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall ha som huvuduppgift att på olika sätt stödja Aktieägare avseende frågor om
upphandling och finansiering av spårfordon och reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift avseende
anskaffande, uthyrning, förvaltning och underhåll av spårfordon, högvärdeskomponenter avseende
spårfordon och reservdelar avseende spårfordon. Vidare har Bolaget till uppgift att avveckla/avyttra
spårfordon och högvärdeskomponenter när sådana relevanta omständigheter föreligger. Bolaget har
också en rådgivande roll som sakkunnigt inom spårfordonsområdet. Bolaget skall också förvalta
tidigare genomförda finansieringar (vilket inkluderar US-Lease-to-Service-Contract transaktioner).

Bolaget och bolagets verksamhet skall ej vara vinstdrivande. Vid bolagets likvidation skall bolagets
behållna tillgångar fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras finansiella nettoengagemang,
varvid en aktieägares finansiella nettoengagemang beräknas som det enligt bolagets balansräkning
kvarvarande restvärdet för respektive aktieägare anskaffat tåg. Bolagets bokföring skall vara ordnad
så att respektive aktieägares finansiella nettoengagemang kan utläsas.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 100.000 och högst 400.000 aktier.

§ 7 Aktieserier

Aktierna skall utgöras av dels aktier av serie I, vilka kan utges till ett antal motsvarande högst 100 %
av antalet aktier, dels aktier av serie 2, vilka kan utges till ett antal motsvarande högst 100 % av
antalet aktier.

§ 8 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av nio (9) ledamöter med högst nio (9) suppleanter. De väljes på årsstämma för tiden
intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 9 Revisorer

Bolaget skall ha minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Dessa
skall samtliga vara auktoriserade revisorer. Istället kan ett registrerat revisionsbolag utses. Revisor
utses i den ordning som Aktiebolagslagen föreskriver.



§ 10 Lekmannarevisorer

Bolagsstämman får utse högst fem lekmannarevisorer.

§ 11 Meddelande

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna sker genom brevförsändelse med posten. Kallelse
till bolagsstämman avsändes tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före bolagsstämman.

§ 12 Itäkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 13 Ägarråd

Bolagsstämman skall utse ägarråd, som skall bestå av sju (7) ledamöter. De sju (7) aktieägare som
har störst finansiellt nettoengagemang (beräknat i enlighet med § 4 ovan) skall få utse en ledamot
var och anmäla denna till valberedningen inför bolagsstämma. Valberedningen ska, om
ägarrådsledamöterna innebär en väsentlig geografisk koncentration, lägga fram förslag till
bolagsstämman om att adjungera upp till två (2) personer till ägarrådet så att geografisk spridning
och andra för bolaget relevanta omständigheter beaktas i ägarrådet.

§ 14 Valberedning

Valberedningen består av totalt fem (5) ledamöter. Tre (3) ledamöter utses av ägarrådet och två (2)
ledamöter väljs på årsstämma bland de kandidater som nominerats av aktieägare som inte är
representerade i ägarrådet.

§  15  Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Stockholms kommun.

§ 16 Ordfdrande vid bolagsstämma

Styrelserls ordförande efler den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder
förhandlingama till dess ordförande för bolagsstämman har valts.

§ 17 Bolagsstämma

Årsstämma skall hållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Därvid skall följande
ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Godkännande av dagordning;

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

5. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän;

6. Föredragning av framlagd 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) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,

NI

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande
direktör;

8. Fastställande av arvode till styrelse respektive revisorer;

9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier,
utan begränsning i röstetalet.

§ 18 Samtyckesförbehåll

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare
i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära styrelsens samtycke till
överlåtelsen. Frågan om samtycke skall prövas av styrelsen.

Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser.

Av ansökan skall framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget skall
anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren skall ange samtliga villkor för
överlåtelsen i sin ansökan.

Inom tre månader från behörig ansökan om samtycke skall bolaget meddela beslut i frågan.

Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan vid
allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare som begärt
samtycke.

De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare skall betalas inom en månad från den
tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.

§ 19 Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget, har övriga
aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall även kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än
erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien skall genast skriftligen anmäla övergången till
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
varje lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget.



Styrelsen skall uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk till bolaget
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—
o publicus.(--‘1

Lösenbeloppet skall, oavsett hur aktien har övergått, motsvara aktiernas kvotvärde. Lösenbeloppet
skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket
framställdes hos bolaget. En tvist om inlösen skall avgöras av en eller flera skiljemän.

§ 20 Inlösenförbehåll

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av aktieägare äga
rum genom inlösen av denne aktieägares aktier av serie 2. Begäran från aktieägare skall framställas
skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen skall behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut
fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden, om härför
erforderliga medel finns tillgängliga.

Inlösenbeloppet per aktie skall vara aktiens kvotvärde.

Ägare av till inlösen anmäld aktie skall vara skyldig att omedelbart efter det man underrättats om
inlösenbeslutet taga lösen för aktien, eller, där Bolagsverkets tillstånd till minskningen erfordras,
efter det man underrättats om att Bolagsverkets beslut registrerats.

§ 21 Rätt för aktieägares fullmäktige att ta ställning

Innan beslut om bolagets verksamhet fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt skall fullmäktiges godkännande inhämtas för de aktleägare som har ett fullmäktige. Hos de ägare
som inte har fullmäktige ska godkännande inhämtas av högsta beslutande organ hos aktieägaren.

§ 22 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige eller annat högsta
beslutande organ hos aktieägarna.

Antagen vid bolagsstämma/högsta beslutande organ hos aktieägarna den 2019-11-12


