Bolagsordning för Landsbygsfiber Skövde AB
§ 1 Firma
Bolagets namn är Landsbygdsfiber Skövde AB. Org nr 559007-0107
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsens har sitt säte i Skövde Kommun.
§ 3 Verksamhet
Bygga, driva och underhålla fibernät på landsbygden och mindre tätorter.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara 50 000 och högst 200 000 sek.
§ 5 Antal Aktier
Antal aktier ska vara lägst 2 500 st och högst 10 000 st.
§ 6 Styrelse
Styrelse ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lägst 0 och högst 5 suppleanter.
§ 7 Revisorer
Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock utse revisor.
§ 8 Kallelse
Kallelse sker genom e-post och på bolagets hemsida inom tiden som fastställs av
aktiebolagslagen.
§ 9 Ärenden på stämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsman.
4. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och om det krävs revisionsberättelse.
7. Beslut om följande a) Fastställande av balans och resultaträkning.
b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt
balansräkning.
c) Ansvarsfrihet åt styrelse och VD när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden.
9. Val av styrelse och i vissa fall revisorer.
10. Övriga ärenden.

§ 10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 jan-31 dec.
§ 11 Bolagsordningen innehåller följande förbehåll.
Aktier är alltid sammankopplade med den fastighet som ägaren till fastigheten har ansluten
till fiberbolaget.
Vid försäljning av fastighet överlämnas aktien till nya ägaren.
Säljaren har skyldighet att meddela försäljning till styrelsen inom 1 vecka, där skall framgå
personnummer på säljare och köpare av fastighet.
Aktier som inte finns anslutna till fastigheter har ej rösträtt eller erhåller ev utdelning.
Aktieägare har rätt att dela vinst i bolaget.
Eventuell försäljning av bolaget skall kräva ett godkännande av minst 90% av röstberättigade
aktieägarna.
Nominering av nya styrelsemedlemmar skall meddelas, minst 30 dagar före bolagets
årsstämma.
Styrelsen har rätt att ansluta med nya aktieägare och nya områden om styrelsen anser att
nya områden ger en fördel för redan befintliga aktieägare.

