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1 Bolagsordning 
 
§ 1 
Bolagets firma är Con3bute AB. 
 
§ 2 
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun. 
 
§ 3 
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, bedriva konsultverksamhet inom områdena verk-
samhetsutveckling, IT-systemutveckling och utbildning, företrädesvis rörande administrativa och In-
ternetbaserade tillämpningar, samt därmed förenlig verksamhet. 
 
§ 4 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 
 
Aktie må utgivas i två serier, A och B. Lägst 10 000 st. och högst 40 000 st. av serie A, och lägst 
90 000 st. och högst 360 000 st. av serie B får utgivas. 
 
Vid röstning på bolagsstämma medför aktie av serie A 10 (tio) röster och aktie B 1 (en) röst. I övrigt 
är aktierna av serie A och B likställda med varandra. 
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och 
serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma 
aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som 
inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär före-
trädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrä-
desrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A 
eller av serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga före-
trädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. 
 
Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontant- eller kvittnings-
emission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de 
aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätt respektive företrädesrätt att teckna 
konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. 
 
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- 
eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
 
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhål-
lande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst 
aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon in-
skränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut 
aktier av nytt slag. 
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§ 5 
Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Väljs en eller 
två ledamöter måste minst en suppleant väljas. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på ordi-
narie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 
 
§ 6 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant. 
 
§ 7 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två 
veckor före bolagsstämma. 
 
§ 8 
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller två justeringsmän 
4. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad 
5. Godkännande av dagordningen 
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernre-

dovisning och koncernrevisionsberättelse 
7. Beslut: 

• om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall kon-
cernresultaträkning och koncernbalansräkning 

• om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-
räkningen 

• om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekom-
mer 

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer med eventuella suppleanter 
10. Övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman 

 
§ 9 
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december. 
 
§ 10 
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas 
aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid 
styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman. 
 
När aktie sålunda har hembjudits till inlösen, skall styrelsen därom genast skriftligen underrätta bola-
gets aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen an-
mäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. 
 
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, 
dock att, därest samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först, så länge ske kan, skall jämnt 
fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. 
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För sålunda hembjuden aktie skall erläggas i lösen: 
 

1. när äganderätten har övergått genom köp den därvid betingade köpeskillingen och 
2. när äganderätten har övergått genom annat fång än köp och åsämjande ej har skett i fråga 

om lösenbeloppets storlek, det belopp vartill aktien har värderats av skiljemän, utsedda på 
sätt som gällande lag om skiljemän stadgar. 

 
Har aktien övergått genom köp, och gitter inte den nya ägaren att, om så äskas, angående köpet 
förete fondhandlares slutsedel eller utdrag av protokoll över offentlig auktion eller annan skriftlig, av 
två personer bevittnad köpehandling, upptagande köpevillkoren, eller förekommer anledning antaga, 
att mellan säljare och köpare inte har blivit på god tro så tingat och betalt, som köpehandlingen inne-
håller, skall lösenbeloppet bestämmas efter den i punkt 2) här ovan angivna grunden. 
 
Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på 
dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien ej inom 20 dagar därefter inlöses, äger den, som 
har gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 
 
§ 11 
Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § ak-
tiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie 
som tillkommer aktieägaren samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission. 
 
§ 12 
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i 
kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 
 
Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler anta-
let biträden på sätt ovan anges. 


