BOLAGSORDNING FÖR MÄLARDALSTRAFIK MÄLAB AB, 556425-0610
Antagen på bolagsstämma [datum]
§1
Bolagets firma är Mälardalstrafik MÄLAB AB.
§2
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma får äga rum på följande orter;
Stockholm, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro.
§3
Föremålet för bolagets verksamhet är att handlägga frågor av gemensamt intresse för
ägarna vad gäller regionaltågtrafik, särskilt i Mälarregionen. Bolagets ändamål är att bidra till
ägarnas fullgörande av sina uppgifter som regionala kollektivtrafikmyndigheter, innefattande
även fullgörande av i behörig ordning lämnad befogenhet att upphandla och ingå avtal om
allmän trafik samt upphandling och tillhandahållande av andra persontransport- och
samordningstjänster inom ramen för ägarnas beslut och kommunala kompetens.
§4
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 600.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.
§5
Antalet aktier ska vara lägst 120 aktier och högst 400 aktier.
§6
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex
veckor och senast två veckor före stämman.
§7
Styrelsen ska bestå av två till tolv ledamöter jämte lika många suppleanter för dessa.
Styrelsen utses på årsstämman för tiden till slutet av den årsstämma som hålls under det
fjärde räkenskapsåret efter allmänna val. Årsstämman utser ordförande i styrelsen.
§8
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses två revisorer med två suppleanter, av vilka en
revisor och en suppleant ska vara auktoriserade. Valet sker på årsstämman.
§9
Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång. På årsstämman ska följande
ärende förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning
b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av eventuella arvoden åt styrelsen och revisorn
9. I förekommande fall val av styrelseledamot, styrelsesuppleant och revisor

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.
§ 10
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet för honom ägda och
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
§ 11
Bolaget ska bereda de beslutande församlingarna hos respektive ägare möjlighet att ta
ställning innan beslut som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.
§ 12
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 13
Har aktie genom köp, byte eller gåva övergått till en ny ägare, som icke förut är aktieägare i
bolaget, ska aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan
hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska härvid styrkas. Vad nu sagts ska icke gälla
aktie som förvärvats av bolag, som ägs av aktieägare ensam.
När aktien sålunda hembjudits till inlösen, ska styrelsen ofördröjligen underrätta bolagets
aktieägare med känd postadress, på sätt som om meddelanden till aktieägare är föreskrivet,
med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att framställa
lösningsanspråk hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om
aktiens övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom
lottning av bolagets styrelse, eller om någon lösningsberättigad begär det, notarius publicus.
Om flera aktier utbjudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, i proportion
till tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.
Lösenbeloppet ska utgöras av aktiens kvotvärde vid tidpunkten för förvärvet. Lösenbeloppet
ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.
Under hembudstiden ska förvärvaren ha rätt att utöva rösträtt för de hembjudna aktierna.
Om förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens
i frågan om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från
framställan av lösningsanspråk hos bolagets styrelse. En sådan tvist ska avgöras av
skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.
Därest ej inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen
inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.
§ 14
Träder bolaget i likvidation tillfaller behållna tillgångar aktieägarna i förhållande till
aktieinnehavet.
§ 15
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av de beslutande församlingarna
hos respektive ägare.

