
 

Bolagsordning för SmåNet Aktiebolag (org.nr 556740-1624) 

Antagen av bolagsstämman 2021-03-23 

 

1. Firma 

1.1. Bolagets firma är SmåNet Aktiebolag. 

2.  Bolagets säte 

2.1. Styrelsen ska ha sitt säte i Boxholm, Boxholms kommun, Östergötlands län. 

3.  Verksamhet 

3.1. Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag, köpa och sälja värdepapper, äga 

och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. 

4.  Aktiekapital 

4.1. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

5.  Antal aktier 

5.1. Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 och högst 4 000. 

6.  Styrelse 

6.1. Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst tio (10) ledamöter med högst tio (10) suppleanter. 

7.  Revisorer 

7.1. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och, i 

förekommande fall, verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma två revisorer med 

suppleanter. Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller för tiden fram till slutet av nästa 

årsstämma. En lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant utses av en av 

ägarkommunernas kommunfullmäktigeförsamling. Lekmannarevisorernas uppdrag gäller under 

mandatperioden.  

8.  Kallelse  

8.1. Kallelse till bolagsstämma sker genom brev med posten eller med e-post, om inte annat följer 

av gällande lag, till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

 

9. Ärenden på årsstämman 

9.1. Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska 

följande ärenden förekomma. 

1. Stämmans öppnande, 

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman, 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd, 

4. Val av en eller två protokolljusterare, 

5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning, 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad, 

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse och gransknings-

rapport, 

8. Beslut  

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning, 

b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen, 



 

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan 

förekommer 

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, 

10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor samt notering om fullmäktiges val av 

lekmannarevisor 

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

10.  Räkenskapsår 

10.1. Bolagets räkenskapsår är kalenderår. 

11.  Förköp 

11.1. Om aktieägare önskar överlåta en eller flera aktier mot vederlag eller genom gåva ska 

aktieägaren före överlåtelsen erbjuda aktierna till förköp genom skriftlig anmälan till styrelsen 

(”Erbjudandet”). Erbjudandet ska innehålla hur många aktier som omfattas av överlåtelsen, 

önskad köpeskilling och övriga villkor för den avsedda överlåtelsen. Erbjudandet bör också, i 

förekommande fall, innehålla uppgift om till vem den tilltänkta överlåtelsen ska ske. 

 

11.2. Förköp får utnyttjas för del av eller samtliga aktier som omfattas av Erbjudandet. De som är 

förköpsberättigade enligt ovan benämns nedan gemensamt ”Förköpsberättigad”. Om en 

Förköpsberättigad erbjuder en eller flera av sina aktier till förköp innan tiden för påkallande har 

gått till ända enligt vad som anges nedan i denna punkt, upphör hans/hennes position som 

Förköpsberättigad för aktier som omfattas av Erbjudandet.  

 

11.3. En Förköpsberättigad, som erhållit underrättelse om ett Erbjudande och som önskar utnyttja 

Erbjudandet, ska inom två månader från det att styrelsen meddelat att Erbjudandet inkommit 

till bolaget skriftligen anmäla till bolaget att denne önskar utöva förköpsrätten samt om 

Erbjudandet accepteras eller, om jämkning begärs, vilken jämkning av Erbjudandet som begärs.  

 

11.4. Om sådan jämkning av Erbjudandet begärs ska i första hand sådana villkor tillämpas, som följer 

av eventuellt tidigare träffad, särskild överenskommelse mellan aktieägarna. I den mån sådan 

överenskommelse inte finns och överenskommelse inte kan träffas mellan Förköpsberättigad(e) 

och den erbjudande aktieägaren, ska den eller de, som önskar fullfölja förköpet påkalla 

skiljeförfarande i enlighet med vad som anges nedan i punkt 14 senast två månader från 

ingivandet av anmälan till styrelsen enligt ovan. Om skiljenämnden därvid har att fastställa 

köpeskillingen per aktie ska köpeskillingen motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning 

under normala förhållanden, med utgångspunkt i förhållandena vid den tidpunkt då Erbjudandet 

kom styrelsen till handa.  

 

11.5. Anmäler sig flera Förköpsberättigade inom föreskriven tid, ska företrädesrätten mellan dem 

bestämmas i enlighet med vad som anges i punkt 11.2 ovan och därutöver genom lottning, 

verkställd av styrelsen, dock att aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas mellan de 

Förköpsberättigade i förhållande till det antal aktier i bolaget som de tidigare äger. 

 

11.6. Förköpta aktier ska betalas en månad efter det att fördelningen av aktierna verkställts av 

styrelsen eller, om priset fastställts genom överenskommelse eller genom skiljedom, två veckor 

från det överenskommelsen träffades alternativt klandertiden avseende skiljedomen har gått 

ut.  

 

11.7. Överlåtelse av aktie som sker i strid med bestämmelserna i denna punkt 11 är ogiltig. 



 

12.  Hembud  

12.1. Övergår äganderätten till aktie genom bodelning, arv, testamente, vinstutdelning, utskifte från 
juridisk person, eller genom någon annan transaktion, som inte inneburit att skyldighet förelegat 
att erbjuda aktien till förköp enligt punkt 11, från aktieägare till en annan aktieägare i bolaget 
eller till någon som inte förut är aktieägare i bolaget gäller följande. Aktien ska genast av den 
nye ägaren hembjudas till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse (”Hembud”). 
Åtkomsten av aktien ska styrkas samt uppgift lämnas om eventuellt ersättning.  
 

12.2. Hembudet får utnyttjas för del av eller samtliga aktier som omfattas av Hembudet. Sådan 
aktieägare som redan erbjudit en eller flera av sina aktier till förköp är inte i något fall berättigad 
att utöva förköp. De som är berättigade att inlösa hembjudna aktier enligt ovan benämns nedan 
gemensamt ”Inlösensberättigad”.  Om en Inlösensberättigad erbjuder en eller flera av sina aktier 
till förköp eller inlösen innan tiden för lösningsanspråk gått till ända enligt vad som anges nedan 
i denna punkt, upphör hans/hennes position som Inlösensberättigad för aktier som omfattas av 
Hembudet.  

 
12.3. När hembud skett ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje Inlösensberättigad 

med uppmaning till Inlösensberättigad, som vill utöva lösningsrätten, att skriftligen framställa 
lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från det att styrelsen meddelat att 
Hembudet inkommit till bolaget.  

 
12.4. Anmäler sig flera Inlösensberättigade inom föreskriven tid, ska företrädesrätten mellan dem 

bestämmas i enlighet med vad som anges i punkt 12.2 ovan och därutöver genom lottning, 
verkställd av styrelsen, dock att aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas mellan dessa 
Inlösensberättigade i förhållande till det antal aktier i bolaget som de tidigare äger. 

 
12.5. Lösenbeloppet ska i första hand avgöras genom överenskommelse mellan de överlåtande och 

de Inlösensberättigade. I brist på enighet avgörs beloppet genom skiljedom. Om skiljenämnden 
därvid har att fastställa köpeskillingen per aktie ska köpeskillingen motsvara det pris som kan 
påräknas vid en försäljning under normala förhållanden, med utgångspunkt från förhållandena 
vid den tidpunkt då Hembudet kom styrelsen till handa. Talan ska väckas inom två månader från 
det att lösningsanspråk framställts hos bolaget.   

 
12.6. Om inte någon Inlösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom den tid som anges ovan i 

denna punkt eller om lösenbeloppet inte betalas inom föreskriven tid, har den som gjort 
Hembudet, rätt att bli införd i aktieboken för hembjudna aktier. 

 

13. Tvist 
13.1. Tvist som har sitt ursprung i eller sammanhänger med bestämmelserna i punkterna 11 och 12 

ovan ska slutligt avgöras av svensk domstol med Linköpings tingsrätt som första instans.  


