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Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB –
KTC
§1
Bolagets firma är Katrineholms Tekniska College AB, 556.
§2
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Katrineholms kommun, Södermanlands 1än.
§3
Bolaget ska utan eget vinstsyfte bedriva utbildning inom naturvetenskap,
teknikvetenskap, industriteknik, el- och energivetenskap samt fordons- och
transportvetenskap samt därmed förenlig utbildningsverksamhet.
§4
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000
kronor.
Antalet aktier ska uppgå till minst 1 000 stycken och högst 4 000 stycken.
§5
Styrelsen består av en till fem ledamöter med eller utan suppleanter. Består
styrelsen av mindre än tre ledamöter ska minst en och högst två suppleanter
väljas.
Ledamöter och eventuella suppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.
§6
En eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs på årsstämman.
§7
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna
tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
§8
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.

val av ordförande vid stämman
upprättande och godkännande av röstlängd
godkännande av dagordning
val av en eller två justeringsmän
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5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och eventuell verkställande
direktör
8. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. val av styrelse och i förekommande fall revisor och eventuella
revisorsuppleanter
10. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.
§9
Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.
§10
För aktieägare som önskar överlåta alla sina aktier i bolaget och inte begärt
samtycke enligt nedan gäller följande.
Aktieägare är skyldig att erbjuda övriga aktieägare att köpa aktie innan den
överlåts till ny ägare genom gåva, köp eller byte, s.k. förköp. Förköp ska
omfatta ägarens samtliga aktier. Anmäler sig flera lösningsberättigade med
lösningsanspråk, ska företrädesrätten dem emellan fördelas efter proportion av
tidigare aktieinnehav.
Lösenbeloppet för erbjuden aktie ska vid varje tillfälle utgöras av aktiernas
kvotvärde.
Förköpsanspråk ska framställas till bolaget senast en (1) månad efter det att
anmälan gjordes.
Lösenbeloppet ska erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt då
lösenbeloppet blev bestämt.
Talan om inlösen ska väckas inom en månad från det att lösningsanspråket
framställdes.
§11
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien
genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets
styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Hembudet kan inte utnyttjas
för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar.
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När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela
detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller är
känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar utnyttja sig av
lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom en
månad, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.
Talan om inlösen ska väckas inom en månad från det att lösningsanspråket
framställdes.
Anmäler sig flera lösningsberättigade med lösningsanspråk, ska företrädesrätten
dem emellan fördelas efter proportion av tidigare aktieinnehav. Del av aktierna
kan ägas genom samägande.
Lösenbeloppet för hembjuden aktie ska vid varje tillfälle utgöras av aktiernas
kvotvärde.
Lösenbeloppet ska erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt då
lösenbeloppet blev bestämt.
För det fall ingen lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte
erläggs inom föreskriven tid, äger den, som anmält hembudet, att bli registrerad
för aktien.
§12
Överlåtelse av aktier till ny ägare på annan grund än förköp ovan, får ske endast
efter samtycke. Aktie får överlåtas till ny ägare efter samtycke och godkännande
genom beslut av bolagets styrelse. Beslutet ska fattas av en enig styrelse.
Gåva, köp eller byte, kräver beslut av bolagets styrelse för samtycke och
godkännande.
Samtycke ska omfatta ägares samtliga aktier.
Lösenbeloppet för erbjuden aktie som omfattas av beslut om samtycke och
godkännande ska vid varje tillfälle utgöras av aktiernas kvotvärde.
Bolaget skall lämna besked om samtycke kan medges inom en (1) månad.
Lösenbeloppet ska erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt då
lösenbeloppet blev bestämt.
Talan mot beslut om samtycke och godkännande ska väckas inom en månad
från det att beslut om samtycke och godkännande meddelats framställdes.
_________________

