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Bolagsordning för Grönt Bränsle i Sverige AB,
559112-5405
1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Grönt Bränsle i Sverige AB.

2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Trollhättans kommun i Västra Götalands län.

3 Föremål för bolagets verksamhet
Bolagets skall bedriva etablering av tankstationer samt försäljning av
fordonsgas på marknadsmässiga villkor från tankstationer samt underhåll och
drift av tankstationer. Verksamheten skall bedrivas inom Sverige och
huvudsakligen inom Västra Götalands län.

4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets ändamål är att distribuera och sälja fordonsgas samt utveckla
tillgängligheten till biogas som bränsle för fordon.
Skulle Bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i
förhållande till deras aktieinnehav i bolaget.
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5 Offentlighet
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

7 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Kommunfullmäktige i Trollhättans stad skall ha möjlighet att yttra sig innan
beslut fattas avseende verksamheten som är av principiell betydelse eller
annars av större vikt.

8 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 200 000 kr, högst 800 000 kr.

9 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 2 000 och högst 8 000.

10 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 styrelseledamöter med lägst 3 och
högst 5 suppleanter. Ett uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant
gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då
styrelseledamoten utsågs.

11 Revisorer
För granskning av aktiebolagets redovisning jämte räkenskaperna samt
styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad
revisor.
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12 Lekmannarevisorer
För granskning av att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, samt att bolagets interna
kontroller är tillräcklig, skall kommunfullmäktige i Trollhättans stad utse två
lekmannarevisorer och två suppleanter.
För uppdraget gäller samma mandatperiod som för revisorer.

13 Tid och sätt för kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma, även kallelse till årsstämma samt kallelse till extra
bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att
behandlas, skall utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före
stämman. Kallelse skall ske genom brev med posten till aktieägarna.

14 Ärenden på årsstämma
Årsstämman hålls årligen senast under juni månad.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Stämmans öppnande,
Val av ordförande vid stämman,
Upprättande och godkännande av röstlängd,
Val av en eller två justeringsmän,
Godkännande av dagordningen,
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
samt,
Lekmannarevisorernas granskningsrapport,
Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen,
Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för
styrelseledamöterna och den verkställande direktören när
sådan förekommer,
Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna,
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13.

14.

Val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant samt, vid
revisors mandatperiods utgång, val av revisor/er och
eventuell/a revisorssuppleant/er,
Beslut i annat ärende som stämman skall behandla enligt
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

15. Firmateckning
Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och
suppleanter som styrelsen därtill utser. Styrelsen äger även rätt att
bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman.
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

16 Förköp
Aktie får inte överlåtas till ny ägare genom köp, byte eller gåva innan övriga
aktieägare erbjudits att köpa aktien. Ett erbjudande om förköp kan endast
utnyttjas avseende samtliga de aktier som erbjudandet omfattar.
Den som avser att överlåta en aktie som skall erbjudas till förköp skall före
överlåtelsen skriftligen anmäla detta hos styrelsen. I anmälan skall
aktieägaren ange de villkor som han eller hon ställer för förköp.
När en anmälan har gjorts skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till
varje förköpsberättigad med känd postadress om erbjudandet.
Förköpsanspråk skall framställas skriftligen hos bolagets styrelse senast två
månader efter det att bolaget mottog behörig anmälan enligt föregående
stycke. Sådan anmälan om framställt förköpsanspråk skall genast antecknas i
aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.
Anmäler sig flera förköpsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning verkställd av notarius publicus, dock skall, om
samtidigt flera aktier erbjudes till förköp, aktierna först, så långt kan ske,
fördelas i proportion till tidigare innehav, bland dem som framställt
förköpsanspråk.
Villkoren för förköp avseende alla andra villkor än priset skall utgöras av de
villkor som angivits i anmälan om förköpserbjudande. Om den avsedda
överlåtelsen avser köp skall priset motsvara den köpeskilling som angivits i
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anmälan om förköpserbjudande. Vid annan typ av överlåtelse skall priset
motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala
förhållanden. Priset för aktierna skall betalas senast en månad efter det att
priset för aktierna blev bestämt.
Kommer aktieägaren och den som har begärt förköp inte överens i frågan om
förköp, får den som har begärt förköp väcka talan senast två månader efter
det att den som vill utöva förköpsrätt gjort behörig anmälan om
förköpsanspråk till bolaget. Sådan tvist skall prövas enligt lagen (1999:116) om
skiljeförfarande.

