
LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.9

Bolagsordning för Laholmsortens Företagshälsovårdscentral Aktiebolag LFS 5.9

§ 1
Bolagets firma är Laholmsortens Företagshälsovårdscentral Aktiebolag.

§ 2
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bereda företagshälsovård i enlighet
med de riktlinjer härför, om vilka SAF träffat överenskommelse med motpart på
arbetsmarknaden.

§ 3
Styrelsen har sitt säte i Laholm.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst femtiotusen (50 000) högst etthundratusen (100
000).

§ 5
Aktie skall lyda å tiotusen (10 000) kronor.

§ 6
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter, för vilka må utses lika
många suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljes årligen på ordinarie
bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är
närvarande.
Är styrelsen fulltalig gäller som dess beslut den mening för vilken vid sammanträde
de flesta av de närvarande röstar. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes
av ordföranden.
Är styrelsen icke fulltalig gäller dock som styrelsens beslut endast den mening om
vilken minst hälften av hela antalet styrelseledamöter enat sig.
Styrelsen äger bemyndiga även annan an styrelseledamot, styrelsesuppleant eller
verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 7
För granskning av räkenskaperna och förvaltningen i övrigt utses å ordinarie
bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits två revisorer
jämte två suppleanter för dem. (En revisor och en suppleant skall vara
auktoriserade revisorer).

§ 8
Bolagets verksamhetsår skall omfatta kalenderåret.

§ 9
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Ordinarie bolagsstämma hålles under april eller maj månad varje år.
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LFS 5.9 § 10
Vid ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Justering av två justeringsmän.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman är behörigen sammankallad.
5. Föredragning av förvaltningsberättelsen, balansräkningen, vinst- och

förlusträkningen samt revisionsberättelsen.
6. Fastställande av balansräkning.
7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande

direktören.
8. Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Val av revisorer jämte suppleanter.
12. Övriga ärenden i behörig ordning hänskjutna till stämman.

§ 11
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda
aktier.

§ 12
Av bolagets aktier må allenast viss del, vid varje tid mindre än en femtedel, genom
täckning eller överlåtelse, förvärvas av utländsk medborgare, samfällighet eller
stiftelse, av svenskt handelsbolag, vari finns 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 förbehållet aktier må förvärvas av
svenskt bolag eller svensk förening, som avses i 18 § av berörda lag.

§ 13
Kallelse till bolagsstämma ävensom andra meddelanden till aktieägarna skall ske
skriftligen, kallelsen till bolagsstämma senast två veckor före ordinarie och senast
en vecka före extra stämma.

_________


