
ENERGIFONDEN

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma
Bolagets firma är Energifonden Sverige 1 AB. Bolaget är 
publikt.

§2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Kommun, Västra 
Götalands Län

§3 Verksamhet
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva investe-
ringsverksamhet inom energisektorn samt handel och 
förvaltning värdepapper och och därmed förenlig verk-
samhet

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 
2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara minst 1000 st och maximalt 
4000  st.

§6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst 
fem ledamöter med 0-2 suppleanter

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess 
nästa årsstämma har hållits.

§7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning och bokfö-
ring samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning utses lägst en och högst två revisorer. Av revi-
sorerna respektive av eventuella suppleanter skall minst 
en vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med 
avlagd revisorsexamen. 

§8 Kallelse till bolagstämma
Kallelse till årsstämma och bolagsstämma ska ske genom 
kungörelse i Post och inrikes Tidning, på bolagets webb-
plats samt genom annonsering i Dagens Nyheter. Aktie-
ägare får deltaga i bolagsstämman endast om han eller 
hon anmäler detta till bolaget senast den dag som anges 
i kallelsen till bolagsstämman.

§9 Ärenden på årsstämman
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till be-
handling:

• Val av ordförande
• Upprättande och godkännande av röstlängd
• Godkännande av förslaget till dagordning
• I förekommande fall val av en eller två 

justeringsmän
• Prövning om stämman blivit behörigen 

sammankallad
• Framläggande av årsredovisningen och 

revisionsberättelse

• Beslut angående 
a) fastsällelse av resultaträkningen och 
balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör

• Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
• Val av styrelse samt i förekommande fall 

val av revisor samt styrelsesuppleanter och 
revisorssuppleanter.

• Annat ärende, som ankommer på stämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari-31 
december




