Bolagsordning för Vattenkraftens Miljöfond AB, org.nr [●]

§ 1.

Firma

Bolagets firma är Vattenkraftens Miljöfond AB.
§ 2.

Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra GöTalands län.
§ 3.

Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att genom ekonomisk kompensation
delfinansiera verksamhetsutövare inom vattenkraftsbranschen som genomgår rättslig
prövning i syfte att uppnå och möta moderna miljövillkor, aktivt samverka med de
myndigheter och andra intressenter som har ett avgörande inflytande över vattenkraftens
grundläggande förutsättningar samt därmed förenlig verksamhet.
Bolaget har inte till syfte att generera vinst åt aktieägarna.
§ 4.

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 kronor.
§ 5.

Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.
§ 6.

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter samt högst nio
suppleanter.
§ 7.

Revisorer

Bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag.
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§ 8.

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma, inklusive kallelse till ordinarie bolagsstämma eller extra
bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska
utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till annan
extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före
stämman.

2(2)

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till varje
aktieägare med känd e-postadress.
Aktieägare som har rätt att delta på bolagsstämma får ha med sig ett biträde.
§ 9.

Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska 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 justeringsmän

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i
förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7.

Beslut om
a.

fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen

b.

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

c.

ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och
verkställande direktören

8.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

9.

Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden

10.

Styrelseval och, i förekommande fall, revisorsval

11.

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen

§ 10.

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.
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