
BOLAGSORDNING FÖR KÖPINGS KABEL-TV AKTIEBOLAG 
 

§ 1 Firma 
 

Bolagets firma är Köpings Kabel-TV Aktiebolag, organisationsnummer 556416-0769. 

 
§ 2 Säte 
 

Styrelsen skall ha sitt säte i Köpings kommun, Västmanlands län. 

 
§ 3 Ändamålet för bolagets verksamhet 
 

Bolaget skall mottaga och distribuera radio- och TV-kanaler i kabelnät, bygga och upplåta kabelnät 

för datatrafik m m ävensom idka därmed förenlig verksamhet.  

 
§ 4 Aktiekapital 
 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor, högst 12 000 000 kronor. 

 
§ 5 Aktiebelopp 
 

Aktie skall lyda på 1 000 kronor. 

 
§ 6 Styrelse 
 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högsta fyra suppleanter.  

Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av 

nästa ordinarie bolagsstämma. 

 
§ 7 Revisorer 
 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa 

ordinarie bolagsstämma en revisor med eller utan revisorsuppleant.  

 
§ 8 Kallelse till årsstämma 
 

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor 

och senast två veckor före stämman. 
 

Andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten. 

 
§ 9 Ärende på årsstämma 
 

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 behörigen sammankallad 

5. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse 

6. 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 direktören 

7. fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer 

8. val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 



9. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller 

bolagsordningen. 

 
§ 10 Rösträtt 
 

Vid bolagsstämma äger envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda 

aktier utan begränsning i röstetalet. 

 
§ 11 Räkenskapsår 
 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

 
§ 12  
 

Av bolagets aktier får endast så många, att de vid varje tidpunkt motsvarar mindre än 40 % av hela 

aktiekapitalet och mindre än 20 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, genom teckning eller 

överlåtelse förvärvas av: 

1. utländsk medborgare och annat utländskt rättssubjekt 

2. svenskt aktiebolag som inte har utlänningsförbehåll i bolagsordningen 

3. svenskt handelsbolag om någon av bolagsmännen är kontrollsubjekt 

4. svensk stiftelse om stiftelsen inte är allmännyttigt bostadsföretag 

5. svensk ekonomisk förening som är kontrollsubjekt 
 

Uttrycken utlänningsförbehåll och kontrollsubjekt i första stycket har den innebörd som anges 

i 3 och 4 §§ lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m m (företagsförvärvs- lagen) 

samt 5 § promulgationslagen (1982:619) till nämnda lag. 
 

Utan hinder av första stycket får bolagets aktier förvärvas av: 
 

a) svenskt bolag som avses i 2 § företagsförvärvslagen, 

b) svensk stiftelse eller svensk ekonomisk förening som innehar tillstånd enligt 3 § 3 stycket 

företagsförvärvslagen. 
 

Förbehållet utgör inte heller hinder för förvärv av aktier till en värdepappersfond enligt lagen 

(1990:1114) om värdepappersfonder eller av andelar i en sådan fond. 

 

-------------------------------- 

 

 

Antagen vid extra bolagsstämma den 19 mars 1991. 


