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HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige den 13 december 2004, § 227, med ändring 2014‐12‐08, § 30 samt 2015‐06‐
08, § 25

Bolagsordning för Arena Huddinge
§ 1 Firma (namn)
Bolagets firma är ” Arena Huddinge”.

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Huddinge kommun, Stockholms län.

§ 3 Ändamål
För att främja tillväxten i Huddinge ska Arena Huddinge stödja och initiera lokala
projekt och marknadsföringsåtgärder som gör Huddinge mer attraktivt som
verksamhets-, bostads-, besöks- och studieort.
Arena Huddinge kan driva egna projekt, ge bidrag till externa projekt eller ge
bidrag till olika aktiviteter som främjar Huddinges utveckling. Projekten kan
mycket väl vara inriktade mot att marknadsföra en viss geografisk del av
Huddinge. I detta ligger också att man ska kunna orientera vissa insatser till
särskilda projekt där olika delägare har större eller mindre intresse av att
ekonomiskt bidra. På så vis skapas förutsättningar för en gemensam plattform
inom verksamheten samt möjlighet för ett antal delprojekt som har särskild
finansiering.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 kr och högst 400.000 kr.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 1000 och högst 4000 stycken.

§ 6 Styrelse
Personalunion skall föreligga mellan styrelsen för föreningen Arena Huddinge
och bolagets styrelse.
Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. Suppleanterna ska vara
lägst tre och högst sju. Av ledamöterna utses tre av kommunfullmäktige i
Huddinge kommun varav en skall vara kommundirektören. Styrelsens
sammansättning skall vara sådan att kommunens och eventuella styrelseledamöter
som utsetts av kommunalt bolag aldrig skall ha egen majoritet. Ordföranden i
styrelsen, vilken utses inom styrelsen, skall väljas bland de styrelseledamöter som
inte utsetts av kommunen eller kommunägda bolag. Mandatperioden för
styrelseledamöter, suppleanter samt ordföranden ska gälla från årsstämman till
och med nästkommande ordinarie årsstämma.
Huddinge kommun äger rätt att utse högst två styrelsesuppleanter, vilka väljs av
kommunfullmäktige i Huddinge kommun.
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§ 7 Revisorer
I bolaget skall finnas en revisor med en revisorssuppleant. Dessa väljs för en
period till slutet av den ordinarie bolagsstämma, enligt 9 kap. 7 § första stycket
aktiebolagslagen, som hålles under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Kallelse m.m.
Bolagsstämma skall hållas i Huddinge.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna
senast två veckor före bolagsstämman.

§ 10 Röstning
På bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom
företrädda aktier.

§ 11 Årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Stämmans öppnande samt val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Stämmans godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet.
5. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt beslut om
dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för förvaltningen under det
gångna räkenskapsåret.
9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer.
10. Val av de styrelseledamöter och suppleanter som inte, enligt §6, ska utses av
kommunfullmäktige i Huddinge kommun.
11. Val av styrelseordförande.
12. Anmälan av kommunen utsedda ledamöter och suppleanter.
13. Val av revisor och revisorsuppleant
14. Annat ärende som ankommer på stämman.

§ 12 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan att kommunfullmäktige, Huddinge
kommun har godkänt förändringen.
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