HUDDINGE KOMMUNS
FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 5610

Godkänt för kommunens del genom kommunfullmäktiges beslut 1973-01-29, § 14
och 1983-04-25, § 145, med av bolagsstämman beslutade ändringar
1995-05-19, § 6,1995-09-15, § 6, 1999-05-28, 2013-05-23 samt 2014-11-11

Bolagsordning för SRV återvinning AB, bolagsnummer
556053-7515
§ 1 Firmanamn
Bolagets firma är SRV återvinning AB.
§ 2 Verksamhet
Bolagets verksamhet skall omfatta insamling och transport av avfall och
material för återanvändning, återvinning och energiutvinning och drift av
anläggningar för återvinning, behandling och deponering eller annan därmed
förenlig verksamhet som kan komma att erfordras.
Allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de
grunder, som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap
tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.
Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller
efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling ska på sökandens
begäran prövas av styrelsen.
§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte och kommunala ändamål är att dels med iakttagande av
kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som –
till den del detta ej innefattar myndighetsutövning – åvilar ägarkommunerna
enligt miljöbalken och annan lagstiftning inom avfallsområdet, dels främja en
ändamålsenlig och effektiv avfallshantering i enlighet med det
samhällsuppdrag bolaget ska utföra.
§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 12 000 och högst 48 000.
§ 6 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Huddinge.
§ 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst 7 och högst 10 ledamöter och högst lika många
ersättare.
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Ledamöter och ersättare väljs av kommunfullmäktige i ägarkommunerna för
tiden från ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till
kommunfullmäktige förrättats till tiden vid slutet av den bolagsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Bolagsstämman utser inom styrelsen ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e
vice ordförande.
Uppdraget som ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande skall
årligen cirkulera mellan Huddinge, Haninge och Botkyrka kommuner.
§ 8 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor
med en suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie
bolagsstämma enligt
9 kap 7§ 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall
kommunfullmäktige i Huddinge, Haninge och Botkyrka utse vardera en
lekmannarevisor samt kommunfullmäktige i Salem och Nynäshamn utse
vardera en suppleant till dessa.
§ 9 Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålles en gång årligen under april eller maj månad.
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1
2
3
4
5
6

7

Val av ordförande för stämman,
upprättande och godkännande av röstlängd,
val av justerare,
fråga om stämman blivit behörigen sammankallad,
föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse,
beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
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redovisning av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och
revisorer samt ersättare för dessa.
val av revisor och revisorsersättare,
val av ordförande och vice ordförande i styrelsen,
annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev med posten till aktieägarna
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
§ 11 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive
delägarkommun innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell
betydelse eller annars av större vikt fattas.
§ 12 Firmateckning
Styrelsen må bemyndiga även annan än styrelseledamot, styrelsesuppleant
eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.
§ 13 Rösträtt
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom
företrädda aktier.
§ 14 Hembjudan av aktier
Har aktie övergått till person, som icke förut är aktieägare i bolaget, skall
aktien ofördröjligen hembjudas hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien
skall därvid styrkas.
När aktie sålunda hembjudits skall styrelsen eller verkställande direktören
därom genast underrätta bolagets aktieägare på sätt, som i meddelanden till
aktieägare är föreskrivet med anmodan till den, som 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, skall aktierna fördelas bland dem, som vill lösa i
förhållande till deras tidigare aktieinnehav.
Lösenbeloppet skall utgöras av aktiens nominella värde.
Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller
aktien ej inom 20 dagar efter anmälningstidens utgång inlöses, äger den, som
gjort hembudet, att bliva registrerad för aktien.
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§ 15 Kalenderår
Kalenderåret skall vara räkenskapsår.

_________________
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