BOLAGSORDNING FÖR SYDVATTEN AKTIEBOLAG
§ 1 Firma
Bolagets firma är Sydvatten Aktiebolag.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö.
§ 3 Verksamhetsföremål
Föremålet för bolagets verksamhet är att uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggningar, att därifrån distribuera vatten samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Bolaget ska även kunna förvärva och driva vattentjänstanläggningar och idka därmed förenlig verksamhet.
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare.
Verksamheten ska bedrivas åt ägarna i ägarnas ställe.
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att bereda aktieägarna och dess medborgare nytta genom att, med
iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip, ansvara för
aktieägarnas vattenförsörjningsanläggningar samt att förse aktieägarna med vatten
från dessa regionala vattenförsörjningsanläggningar.
Bolaget ska även kunna sälja vatten till kommun, kommunalförbund eller kommunalt företag som inte är aktieägare. En sådan försäljning får endast ske under förutsättning att aktieägarnas löpande behov av vatten är tryggat och att aktieägarnas
intressen i övrigt inte skadas.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda aktieägarnas fullmäktigeförsamlingar möjlighet att ta ställning
innan sådant beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt fattas.
§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 300 000 000 kronor och högst 1 200 000 000 kronor.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 3 000 000 och högst 12 000 000 aktier.
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§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av 13 ledamöter med 14 suppleanter.
Styrelsen utses av aktieägarna på följande sätt:

Eslöv
Helsingborg
Landskrona
Lund
Malmö

Ledamöter
1
2
1
2
4

Suppleanter
1
1
1
1
2

Övriga aktieägare ska gemensamt utse 3 ledamöter och 8 suppleanter.
För det fall någon ledamot eller suppleant inte utses av aktieägarna enligt ovan ska
dessa ledamöter och suppleanter utses av bolagsstämman med enkel majoritet.
Styrelsens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls året efter det år då
ordinarie val av kommunfullmäktige har förrättats i hela landet (d.v.s. årsstämmorna
år 2015, år 2019 o.s.v.).
Bolagsstämman får utse högst fyra arbetstagarrepresentanter bland de anställda på
bolaget med rätt att närvara vid styrelsens sammanträden. Arbetstagarrepresentanter
har inte rätt att delta i styrelsens beslut eller yttra sig vid styrelsens sammanträden.
Arbetstagarrepresentanters uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls året
efter det år de utsågs.
§ 9 Revisorer och lekmannarevisorer
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman lägst en och högst sex revisorer med
högst sex revisorssuppleanter.
För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses av fullmäktigeförsamlingarna i Malmö kommun och Helsingborgs stad
högst två lekmannarevisorer med högst två lekmannarevisorssuppleanter på följande
sätt;

Helsingborg
Malmö

Lekmannarevisor
1
1

Lekmannarevisorssuppleant
1
1

Samtliga revisorers och suppleanters uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs (jämlikt 9 kap.
21 § aktiebolagslagen). Lekmannarevisorerna och dessas suppleanter ska utses vid
den årsstämma som hålls året efter kommunval, (d.v.s. årsstämmorna år 2015, år
2019 o.s.v.).
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§ 10 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och
senast fyra veckor före bolagsstämman.
§ 11 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller flera justeringsmän.
Godkännande av förslaget till dagordning.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.
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.
Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt lekmannarevisorerna med
suppleanter.
I förekommande fall, meddelande om aktieägarnas utseende av styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter i enlighet med § 8 samt lekmannarevisorer
och lekmannarevisorssuppleanter.
I förekommande fall, val av revisor och revisorssuppleanter.
Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.
§ 13 Inspektionsrätt
Aktieägarna äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt
inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder
inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.
§ 14 Hembud
Har aktie övergått till annan, ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom
skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Lösningsrätten ska inte kunna utnyttjas för
ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Åtkomsten av aktien ska då styrkas
samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.
När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela
detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars
är känd för bolaget. Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna
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sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två
månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas
genom lottning, verkställd av 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.
Mot bakgrund av ändamålet med Bolagets verksamhet och skälen till Bolagets
bildande ska lösenbeloppet per aktie motsvara aktiens kvotvärde oavsett dess
verkliga värde.
Om enighet om lösenbeloppets storlek inte kan uppnås, ska talan i sådan tvist väckas
vid allmän domstol.
Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev
bestämt.
Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller
lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli
registrerad för aktien.
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.
§ 15 Ändring av bolagsordningen
Ett beslut om ändring av denna bolagsordning som innebär att vad som föreskrivs i
punkt 3, 4 eller 5 ändras, är giltigt endast om det har godkänts av kommunfullmäktige i samtliga aktieägare.
Vid övriga beslut om ändring av denna bolagsordning ska reglerna i aktiebolagslagen (2005:551) tillämpas.

