BOLAGSORDNING

Fyrstads Flygplats AB

BOLAGSORDNING
§1

FIRMA

Bolagets firma ä r Fyrstads Flygplats Aktiebolag.

§2

SÄTE

Styrelsen skall ha sitt sä te i Trollhä ttans kommun, Vä stra Gö talands lä n. Bolagsstä mma få r hå llas i
Trollhä ttans, Vä nersborgs, Uddevalla eller Lysekils kommun i Vä stra Gö talands lä n.

§3

VERKSAMHETSFÖREMÅL

Bolaget har till fö remå l fö r sin verksamhet att driva flygplats i Fyrstadsregionen. Bolaget ä r
skyldigt att utfö ra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ä gare. Verksamheten ska bedrivas å t
ä garna och i ä garnas stä lle.

§4

ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets ä ndamå l ä r att fö r Trollhä ttans-, Vä nersborgs-, Uddevalla- och Lysekils kommuner
ansvara fö r att flygtrafik till och frå n Fyrstadsregionen kan bedrivas på ett sä kert och effektivt
sä tt med god service fö r flygplatsens kunder.

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de kommunalrä ttsliga principerna som stadgas i
Kommunallagen ( 1991:900). Sjä lvkostnadsprincipen gä ller med undantag avseende de delar av
verksamheten som utgö rs av upplå telse och fö rsä ljning av fast eller lö s egendom och annan
fö rvaltning av egendom.
Skulle bolaget upplö sas skall dess behå llna tillgå ngar respektive skulder tillfalla respektive
belasta aktieä garna efter deras andel av aktiekapitalet.

§5

HANDLINGARS OFFENTLIGHET

Allmä nheten har rä tt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gä ller fö r
allmä nna handlingars offentlighet i 2 kap Tryckfrihetsfö rordningen (1949:105, TF) och Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400, OSL).
Frå gan om utlä mnande av handling avgö rs av verkstä llande direktö ren eller efter dennes
bestä mmande. Vä gran att utlä mna handling skall på sö kandens begä ran prö vas av styrelsen.

§6

FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING

Kommunfullmä ktige i ä garkommunerna ska få ta stä llning till beslut i verksamheten som ä r av
principiell betydelse eller annars av stö rre vikt, innan bolaget fattar beslut i frå gan.
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§7

AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgö ra lä gst 2 000 000 kronor och hö gst 8 000 000 kronor.

§8

ANTAL AKTIER

I bolaget skall finnas lä gst 2 000 aktier och hö gst 8 000 aktier.

§9

STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lä gst 4 och hö gst 6 ledamö ter med samma antal suppleanter.

Styrelsen utses av ä garkommunernas respektive kommunfullmä ktige. Av Trollhä ttans stads
kommunfullmä ktige utses två ledamö ter och en suppleant, av Vä nersborgs kommuns och
Uddevalla kommuns kommunfullmä ktige utses var sin ledamot och var sin suppleant medan av
Lysekils kommuns kommunfullmä ktige utses en suppleant.
Styrelsens mandatperiod utgö r tiden frå n den å rsstä mma som fö ljer nä rmast efter val till
kommunfullmä ktige fö rrä ttats intill slutet av den å rsstä mma som fö ljer efter nä sta val till
kommunfullmä ktige.
Bolagsstä mman utser ordfö rande och vice ordfö rande i bolagets styrelse.

Bolagets verksamhetsansvarige skall vara adjungerad vid styrelsens sammanträ den.

§ 10

REVISOR

Fö r granskning av bolagets å rsredovisning jä mte rä kenskaper samt styrelsens och verkstä llande
direktö rens fö rvaltning utses av bolagsstä mman en auktoriserad revisor jä mte suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gä ller till slutet av den å rsstä mma som hå lls under det
fjä rde rä kenskapså ret efter revisorsvalet.

§ 11

LEKMANNAREVISORER

Fö r samma mandatperiod som gä ller fö r bolagets revisor skall ä garkommunerna utse två
lekmannarevisorer med två suppleanter.

§ 12

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstä mma skall ske genom brev med posten till aktieä garna tidigast sex veckor
och senast två veckor fö re stä mma.
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§ 13
1.

ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

Stä mmans ö ppnande

:

2. Val av ordfö rande vid stä mman

3. Upprä ttande och godkä nnande av rö stlä ngd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkä nnande av dagordning

6. Prö vning av om stä mman blivit behö rigen sammankallad

7. Framlä ggande och redovisning av å rsredovisningen, revisionsberä ttelsen och
lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
a) faststä llelse av resultat- och balansrä kning,
b) dispositioner beträ ffande bolagets vinst eller fö rlust enligt den faststä llda
balansrä kningen och
c) ansvarsfrihet fö r styrelseledamö ter och verkstä llande direktö r

9. Faststä llande av arvoden å t styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
10. Anteckning om ä garkommunernas kommunfullmä ktiges val av styrelseledamö ter samt
suppleanter fö r dessa
11. Anteckning om ä garkommunernas val av lekmanarevisorer samt suppleanter fö r dessa
12. I fö rekommande fall val av revisor jä mte suppleant samt val av ordfö rande och vice
ordfö rande i bolagets styrelse

13. Annat ä rende som ankommer på bolagsstä mman enligt Aktiebolagslagen (2005:551, ABL)
eller bolagsordningen

§ 14

BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS

Beslut i fö ljande frå gor ska alltid fattas av bolagsstä mman
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BOLAGSORDNING





bildande och fö rvä rv av bolag eller andel i bolag,
ram fö r borgenså tagande,

kö p eller fö rsä ljning av fast egendom ö verstigande ett belopp om 15 000 000 SEK exkl moms
per affä rstillfä lle,
ö vriga frå gor av principiell beskaffenhet eller av stö rre vikt.

§ 15

FIRMATECKNARE

Styrelsen få r inte bemyndiga annan ä n styrelseledamot eller verkstä llande direktö r att teckna
bolagets firma. Bolagets firma få r tecknas av endast två personer i fö rening.

§ 16

RÄKENSKAPSÅR

Kalenderå r skall vara bolagets rä kenskapså r.

§ 16

HEMBUD

Har aktie – oavsett få ngets art - ö vergå tt till ny ä gare, skall aktien genast av fö rvä rvaren
aktien skall dä rvid styrkas. Anmä lan skall ä ven innehå lla uppgift om villkoren fö r
ä ganderä ttsö vergå ngen och den ersä ttning som lä mnats fö r aktien samt de villkor som
fö rvä rvaren stä ller fö r inlö sen.

Nä r anmä lan gjorts om akties ö vergå ng, skall detta genom styrelsens fö rsorg genast antecknas i
aktieboken med uppgift om dagen fö r anmä lan. Bolaget skall lä mna en underrä ttelse om
hembudet till varje lö sningsberä ttigad med kä nd postadress med anmodan, till den som ö nskar
begagna lö sningsrä tten, att skriftigen framstä lla lö sningsansprå k hos bolagets styrelse inom fyra
må nader rä knat frå n anmä lan till styrelsen om akties ö vergå ng. Erbjudande om hembud få r inte
utnyttjas fö r ett mindre antal aktier ä n erbjudandet omfattar.
Anmä lan om lö sningsrä tt skall genom styrelsens fö rsorg genast antecknas i aktieboken med
uppgift om dagen fö r anmä lan. Anmä ler sig flera lö sningsberä ttigade, skall fö reträ desrä tten dem
emellan bestä mmas genom lottning, verkstä lld genom notarius publicus, dock att om samtidigt
flera aktier hembjudits, aktierna fö rst, skall fö rdelning ske utifrå n aktuellt aktieinnehav i bolaget
bland dem som framstä llt lö sningsansprå k.

Lö senbeloppet skall utgö ras, dä r få nget ä r kö p, av kö peskillingen och i ö vrigt motsvara det pris
som kan på rä knas vid fö rsä ljning under normala fö rhå llanden. Lö senbeloppet skall betalas inom
en må nad frå n den tidpunkt då lö senbeloppet blev bestä mt.
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Kommer fö rvä rvaren och den som begä rt att få lö sa in aktierna inte ö verens i frå gan om inlö sen,
skall den som har begä rt inlö sen inom två må nader frå n det att lö sningsansprå ket framstä lldes
hos bolaget vä cka talan angå ende hembudet.
Nä r det stå r klart att lö sningsrä tten inte utnyttjas, ä ger den som gjort hembudet att bli
registrerad fö r aktien.

Under hembudstiden har ö verlå taren rä tt att utö va rö strä tten och dä rmed sammanhä ngande
rä ttigheter fö r aktien.
§ 18

inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gä ller dock endast i den må n hinder ej mö ter på
grund av fö rfattningsreglerad sekretess.

§ 19

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning få r inte ä ndras utan godkä nnande av kommunfullmä ktige i Trollhä ttans-,
Vä nersborgs-, Uddevalla- och Lysekils kommuner.
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