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Bolagsordning för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB,556208-8137,

har antagits av Örkelljunga kommun 2014-06-16 Kommunfullmäktiges beslut §62.

1 § Firma
Bolagets firmanamn är Örkelljunga Fjärrvärmeverk Aktiebolag.

2 Säte
Bolagets styrelse har sitt säte i Örkelljunga kommun, Skåne län.

3 § Verksamhetsföremål
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att inom Örkelljunga kommun producera,
distribuera och försälja värmeenergi samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

4 § Ändamål med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att beaktande av ekologiska hänsyn och enligt god teknisk
praxis, med optimalt resursutnyttjande och med god leveranssäkerhet producera och leverera
värmeenergi samt tillhandahålla tjänster inom värmeteknik i syfte att åstadkomma en effektiv
e nergihushå lining.

5 § Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun möjlighet att yttra sig
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

6 § Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

7 § Antal aktier
Aktie skall lyda på 1000 aktier.

8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med lika många personliga suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun för tiden från den ordinarie
bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av
den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfulimäktige utser

också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

9 § Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses av boiagsstämman en revisor eller revisionsboiag. För
revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorns och suppleantens eller revisionsbolagets uppdrag gäller till slutet av den bolagsstämma
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

10 § Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i
Örkelljunga kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.
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11 § Ärende på bolagsstämma
På bolagsstämnian skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän

5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns

granskningsrapport

8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorn och !ekmannarevisorn med suppleanter
10. Redovisning av val av styrelse
11. Val av revisor och lekmannarevisor med suppleanter.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

12 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna, tidigast

fyra veckor och senast två veckor före stämman.

13 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår

14 § lnspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Örkelljunga kommun 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess

15 § Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande kommunfullmäktige I
Örkelljunga kommun
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Förslag till ny bolagsordning för Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB presenterar förslag till ny
bolagsordning.

Beslutsunderlag
Protokoll 20 14-06-04 - KS § 87
Andring av stadgar fjärrvärmeverket OFAB.

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till ny bolagsordning för Örkelljunga
Fj ärrvärmeverk AB.

Bjarne Daa, Per-Uno Nilsson, Clas Engström, Kurt-Arne Johansson
och Arne Silfvergren deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Expedieras till:
Stefan 61iristensson
Orkelijunga Fjärrvärrneverk AB
Carina Zachau
Stefan Jacobsson
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Justerandes Utdragsbestyrkande
signatur



Örkelljunga Fjärrvirmeverk AB
556218-8137

EXTRA BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

Protokoll fört vid ordinarie bolagssthmma med aktieägarna i Örkelljunga Fjärrvärmeverk
tisdagen den 1juli 2014 kl 17.00 på Fjärrrneverkets kontor, Örkelljunga.

Närvarande; Carina Zachau Representerande aktieägaren
Per-Uno Nilsson ordförande
Stefan Jacobsson VD

§ 1 Styrelsens ordförande Per-Uno N0sson förklarar den extra bolagsstämman
för öppnad.

( § 2 Till ordförande för stämman väljes Per-Uno Nilsson

§ 3 Justering av röstlängden företogs vilket innebär att Örkelljunga kommun,
representerad av Carina Zachau,, epresentererade samtliga 1000 aktier till
nominellt värde av 1000 kronor.

§ 4 Till att justera bolagsstämmans protokoll utses Carina Zachau.

§ 5 Bolagsstämman beslutade godkäniina upprättad dagordning.

§ 6 Beslöts att stämman blivit utlyst ü einlighet med bolagsordningen.

§ 7 Stämman beslutade anta, av Komrnunfullmäktige i Örkelljungas beslut
den 16juni 2014 KF §61, reviderade ägardirektiv för bolaget.
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§ 8 Stämman beslutade anta, av Kornnnunfullmäktige i Örkelljungas beslut
den 16juni 2014 KF §62, nya b!agsordningen för bolaget.

§ 9 Ordförande förklarar den extra bo1agsstäm man för avslutad.

Jacosson
okollt

Per-Uno Nilsson Carina Zachau
Ordförande Justerare


