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§ 1  Firma 

Bolagets firma är Sollefteåforsens Aktiebolag. 

 

§ 2  Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Sollefteå kommun, Västernorrlands län. 

 

§ 3  Verksamhet och ändamål 

Föremålet för bolagets verksamhet är att i bolagets kraftstation i Ångermanälven 
producera elektrisk energi.  

Bolaget har till uppgift att 

- producera elektrisk energi  
- äga och förvalta fast egendom inom det egna verksamhetsområdet  
- bedriva annan med nämnda ändamål förenlig verksamhet.  

Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
och enligt affärsmässiga principer. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Sollefteå kommun. 

 

§ 4  Aktiekapital  

Aktiekapitalet ska vara lägst fem miljoner (5 000 000) och högst 15 miljoner (15 000 
000) kronor. 

 

§ 5  Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst 5 000 och högst 15 000 aktier. 

Alla aktier ska medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. 
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§ 6  Styrelse 

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med lika många suppleanter.  

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sollefteå kommun för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill 
slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

Styrelseledamot har tystnads- och lojalitetsplikt. 

Suppleants tjänstgöring ska följa den för varje mandatperiod i kommunfullmäktige 
beslutade inkallelseordning för ersättare i nämnder och styrelser. 

Suppleanter har närvaro- och yttranderätt vid sammanträden och ska därför kallas. 
Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot. 

 

§ 7  Revisorer 

För granskning av aktiebolagets årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning ska bolagsstämman utse en revisor och en 
revisorssuppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie 
bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 8  Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige utse 
en lekmannarevisor.  

 

§ 9  Kallelse 

Ordinarie bolagsstämma ska hållas under maj eller juni månad. 

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske genom post eller e-post tidigast fyra och 
senast två veckor före bolagsstämman. 

Kallelse ska ske med post om förutsättningar enligt 7 kap 23 § aktiebolagslagen är 
uppfyllda. 
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§ 10   Ärenden på ordinarie bolagsstämma 

På en ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas. 

1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande vid stämman. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en justerare att jämte ordföranden justera protokollet. 
5. Prövande av om stämman har blivit behörigt sammankallad. 
6. Godkännande av dagordning. 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport. 
8. Beslut om 

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
b. disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen  
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisor. 
10. Val av revisorer jämte suppleant när så erfordras. 
11. Annat ärende som i behörig ordning hänskjutits till, eller ankommer på, stämman 

enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen 
12. Stämmans avslutande 

 

§ 11  Rösträtt 

Vid bolagsstämman får varje aktieägare rösta för samtliga aktier som han eller hon äger 
eller företräder. 

 

§ 12 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. Årsredovisning ska lämnas till 
kommunstyrelsen senast den 31 mars. 

 

§ 13  Firmateckning 

Styrelsen har rätt att bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant i styrelsen att 
teckna bolagets firma. 
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§ 14  Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Sollefteå kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas.  

 

§ 15  Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun har efter beslut rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta 
gäller inte om författningsreglerad sekretess föreligger.  

 

§16   Offentlighet 

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och 
sekretesslagen. Fråga om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande 
direktör eller efter dennes bestämmande. Vägran att lämna ut handling ska på sökandes 
begäran prövas av styrelsen. Ett beslut om avslag på begäran ska meddelas skriftligt. 

 

§ 17  Registeransvar  

Styrelsen är personuppgiftsansvarig enligt artikel 24 i GDPR. 

 

§ 18  Arkivering av handlingar 

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Sollefteå kommun. Sollefteå kommuns arkiv-
reglemente ska tillämpas i bolaget. 

Bolaget ska tillämpa den för Sollefteå kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande 
av allmänna handlingar. 

 

§ 19  Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Sollefteå kommun. 


