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Bolagsordning för Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag 

 
(SÖRAB) 
 
1 § Bolagets firma är Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) 
 
2 §  Bolagets ändamål är att utreda, planera, uppföra och driva anläggningar för  
 behandling av avfall, att insamla och bortforsla avfall, att utöva konsult- 
           verksamhet i avfallsfrågor samt att bedriva annan därmed förenlig  
  verksamhet. 
 
3 § Bolagets styrelse har sitt säte i Vallentuna. 
 
4 § Aktiekapitalet utgör minst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. 
 Antalet aktier uppgår till lägst 3 000 stycken och högst 12 000 st. 
 
5 § Aktierna lyder på 1 000 kronor. Aktiebrev skall ställas till viss man.  
 Alla aktier medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Vid 
 årsstämman må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av de aktier han  
 representerar. 
 
6 § Av bolagets aktier må allenast viss del, vid varje tid mindre än en femtedel, 
 genom teckning eller överlåtelse förvärvas av utländsk medborgare,  
 sammanslutning eller stiftelse, av svenskt handelsbolag, vari finnes utländsk 

bolagsman, av svensk ekonomisk förening, av svenskt aktiebolag vars 
aktiebrev må ställas till innehavaren, eller av annat svenskt aktiebolag, i vars  
bolagsordning ej intagits förbehåll, varom förmäles i 2 § 2 st. av lagen den 
30 maj 1916 om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller 
gruva eller aktier i vissa bolag; dock att utan hinder av det nu gjorda för-
behållet aktier må förvärvas av svenskt bolag eller svensk förening, som 
avses i 18 § av berörda lag. 

 
7 § Bolagets styrelse består av lägst sju och högst tretton ledamöter med lika 

antal suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses årligen på årsstämma 
för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. 

 
8 § Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer inom 

styrelsen, som styrelsen därtill utsett. 
 
9 § För granskning av styrelsen och verkställande direktörens förvaltning och 

bolagets räkenskaper utses en auktoriserad revisor och en auktoriserad 
suppleant efter upphandling. Dessutom utses för tiden till nästa stämma två 
stycken lekmannarevisorer med två stycken lekmannasuppleanter. 
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10 § Bolagets räkenskaper skall per den 31 december varje år sammanföras i 

fullständigt bokslut. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. 
 
11 § Årsstämma hålls en gång årligen under maj eller juni månad. På 

årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 
 
1 Val av ordförande vid stämman 

 
 2 Justering av röstlängden 
 
 3 Val av två justeringsmän 
 
 4 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 
 
 5 Föredragning av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen 
 
 6 Fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning med de  
  ändringar eller tillägg som må finnas erforderliga 
 
 7 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och  
  verkställande direktör 
 

8 Beslut i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

 
9 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna 

 
 10 Val av styrelse samt när så ska ske val av lekmannarevisorer och lek- 
  mannasuppleanter 
 

11  Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman 
 
 12 § Kallelse till årsstämma och andra meddelanden till aktieägarna sker genom  
  rekommenderade brev. 
 
 13 § Har aktie genom köp, byte eller gåva övergått till någon, som icke förut är  
  aktieägare i bolaget, skall aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till  
  inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Vad nu sagts skall  
  icke gälla aktie som övergått till bolag, som ägs av aktieägare ensam. 
 
  Åtkomsten av aktie skall härvid styrkas. 
 
  När aktien sålunda hembjudits till inlösen, skall styrelsen eller verkställande  
  direktören ofördröjligen underrätta bolagets aktieägare, på sätt som om  
  meddelanden till aktieägare är föreskrivet, med anmodan till den, som  
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  önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen  
  inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.  
  Anmäler sig flera berättigade skall var och en äga företrädesrätt till så stor 
  andel av de hembjudna aktierna som svarar mot hans andel av övriga aktier. 
 
  Lösenbeloppet skall utgöras av aktiens vekliga värde, som i brist på  
  åsämjande bestäms av tre skiljemän. Två skiljemän utses av Svenska  
  kommunförbundet, de två sålunda utsedda utser den tredje. 
 
  Därest ej inom stadgad tid någon berättigad anmäler sig vilja inlösa  
  hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset å dylik aktie i behörig ordning  
  fastställts, aktien ej inom tjugo dagar därefter inlöses, äger den som gjort  
  hembudet bli registrerad för aktien. 
 
 14 § Envar skall äga tillgång till bolagets handlingar i samma utsträckning som om  
  bolaget vore en kommunal myndighet. Frågan om utlämnande av handling  
  avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande.  Vägran 
  att utlämna handling kan på den sökandes begäran prövas av styrelsen. 
 
  Bolagets verksamhets- och revisionsberättelse skall så snart de blivit fast- 
  ställda för kännedom överlämnas till samtliga kommuner, med vilken bolaget 
  har avtal om avfallsleveranser eller som äger aktier i bolaget. 
 
  Kommunstyrelse i kommun som nämnts i andra stycket äger tillgång till  
  bolagets handlingar. 
 
  Ledamöter av kommunfullmäktige i kommun som nämnts i andra stycket  
  äger rätt att närvara vid bolagets årsstämma. 
 
  
 
          

 
 


