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Bolagsordning för Östra Göinge Renhållnings AB 
 

Dnr KS 2013/207.017     

Fastställd av KF 2013-03-21, § 21    

  

 

 

§1 Firma 

Bolagets firma är Östra Göinge renhållningsaktiebolag. 

 

 

§ 2 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Kattarp i Östra Göinge kommun, Skåne län. 

 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att insamla, transportera och behandla 

avfall. 

 

 

§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet 

Bolagets ändamål är att i Osby och Östra Göinge kommuner handha de praktiska 

åtgärder, som kommunerna har ansvar för enligt gällande renhållningsordning. Bolagets 

verksamhet ska finansieras genom avgifter, som såvitt gäller aktieägare ska motsvara 

bolagets självkostnader med skäligt självfinansieringspåslag. De avgifter bolaget uttar för 

hushållsavfall, ska vara oberoende av transportavstånd till behandlingsanläggning. Taxor 

för hushållsavfall fastställs av kommunfullmäktige i respektive kommun. För transport 

och behandling av allt annat avfall än hushållsavfall uttag avgift enligt styrelsens 

bestämmande. 

 

 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Osby och Östra Göinge kommuner möjlighet att 

ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 

annars av större vikt fattas. 

 

 

§ 6 Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst en miljon (1 000 000), högst fyra miljoner                          

(4 000 000 kronor). 
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§ 7 Aktiebelopp 

Aktie ska lyda på etthundra (100) kronor. I bolaget ska finnas lägst 10 000 och högst                

40 000 aktier. 

 

 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter med samma antal suppleanter. Styrelsen utses av 

kommunfullmäktige för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till 

kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. Två ledamöter och suppleanter för dessa väljes av 

kommunfullmäktige i Osby kommun. Två ledamöter och suppleanter för dessa väljes av 

kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun. 

Kommunfullmäktige i respektive kommun utser antingen ordförande eller vice 

ordförande i bolagets styrelse. 

 

 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisor får 

av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och – i förekommande fall 

suppleantens – uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålles under det fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

 

§ 10 Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Osby 

kommun utse en lekmannarevisor med suppleant samt kommunfullmäktige i Östra 

Göinge kommun en lekmannarevisor med suppleant. 

 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
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§ 12 Ärenden på årsstämma 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 

 

 
1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Godkännande av dagordning 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 

8. Beslut om: 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 

suppleanter 

10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)  

11. Anmälan om kommunfullmäktiges beslut om styrelseval och 

lekmannarevisorsval  

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen 

§ 13 Räkenskapsår 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

 

 

§ 14 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
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§ 15 Hembud 

Har aktie – oavsett fångets art – övergått till ny ägare ska aktiens genast av förvärvaren 

hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. 

Åtkomsten av aktien ska styrkas. Anmälan ska även innehålla uppgift om villkoren för 

äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien samt de villkor 

förvärvaren ställer för inlösen. 

 

När anmälan gjorts om aktiens övergång ska detta genom styrelsens försorg antecknas i 

aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om 

hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med anmodan till den, som 

önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets 

styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång. 

Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet 

omfattar. 

 

Anmälan om lösningsrätt ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken 

med uppgift om dagen för anmälan. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius 

publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske 

ska jämt fördelas bland dem som fastställt lösningsanspråk. 

 

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen och i övrigt motsvara det 

pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet ska 

betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. 

Kommer förvärvaren och den som begärt få lösa in aktierna inte överens i frågan om 

inlösen, ska den som har begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråket 

framställes hos bolaget väcka talan angående hembudet. 

När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet att bli 

registrerad för aktien. 

 

Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed 

sammanhängande rättigheter för aktier. 

 

 

§ 18 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelserna i Osby och Östra Göinge kommuner äger rätt att ta del av bolagets 

handlingar och räkenskaper, samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta 

gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad 

sekretess. 

 

 

§ 19 Ändring i bolagsordning 

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Osby 

kommun och Östra Göinge kommun. 


