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Dokumentinformation 
Bolagsordning Möjligheternas Hus AB 

 

§ 1 FIRMA 
Bolagets firma är Möjligheternas hus AB (Org nr 556704-2378). 

§ 2 SÄTE 
Styrelsen ska ha sitt säte i Emmaboda kommun. 

§ 3 VERKSAMHET 
Bolaget ska på uppdrag av Emmaboda Kommun eller av dess bolag utföra tjänster inom miljö- 
och arbetsmarknadsområdet. Liknande tjänster kan utföras även åt andra om detta inte innebär 
att man konkurrerar med enskilda företag i kommunen. Bolaget bedriver tillverkning och 
försäljning av pallar och liknande emballage. Bolaget ska även bedriva fastighetsförvaltning.  

§ 4 AKTIEKAPITAL 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.   

§ 5 ANTALET AKTIER 
Antalet aktier skall vara lägst 18 000 och högst 72 000.  

§ 6 RÄKENSKAPSÅR 
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1/1 - 31/12. 

§ 7 STYRELSE 
Styrelsen väljs på ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter det att val till 
kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två ersättare.  

Kommunfullmäktige i Emmaboda väljer fem ledamöter och två ersättare. En ersättare ska väljas 
från den politiska majoriteten och en ersättare ska väljas från den politiska oppositionen. 

Adjungerad till styrelsen för Möjligheternas Hus AB utses av styrelsen för Emmaboda Energi och 
Miljö AB som väljer en representant och en ersättare.  

Adjungerad till styrelsen för Möjligheternas Hus AB utses av Centrum Sydost, ekonomisk 
förening som väljer en representant och en ersättare.  

Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande inom styrelsen. 

Styrelsen utser verkställande direktör. 

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet röstberättigade styrelseledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. 
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§ 8 REVISOR 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses en revisor och en revisorssuppleant. 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter och suppleanter skall 
kommunfullmäktige utse fem lekmannarevisorer. 

§ 9 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post alternativ brev till aktieägarna. 

§ 10 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma.  

1. Val av ordförande vid stämman.  

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.  

3. Val av två justeringsmän.  

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  

5. Godkännande av dagordning 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.  

7. Beslut angående 

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, och  

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.  

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.  

9. Val av styrelse och i förekommande fall val av revisor.  

10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 

§ 11 RÖSTBERÄTTIGAD 
Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda 
aktier. 

§ 12 FIRMATECKNARE 
Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot och verkställande direktör att teckna bolagets firma. 

§ 13 OFFENTLIGHET 
Bolagets handlingar skall vara tillgängliga för envar i samma utsträckning som gäller för 
kommunal myndighet. 

KOMMUNALT INFLYTANDE 

§ 14 
Beslut om förvärv eller försäljning av fast egendom för en köpeskilling, som överstiger ett belopp 
motsvarande tio gånger prisbasbeloppet i december året innan, skall underställas 
kommunfullmäktige i Emmaboda Kommun för godkännande. 
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§ 15 
Kommunfullmäktige i Emmaboda Kommun skall beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut 
i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

§ 16 
Kommunstyrelsen i Emmaboda Kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och 
i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

§ 17 
Denna bolagsordning – och även ändringar av densamma – skall, för att vara gällande, godkännas 
av kommunfullmäktige i Emmaboda Kommun.  
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