
BOLAGSORDNING FÖR LÖF
REGIONERNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG

Organisationsnurnmer: 516401-8557

§2 SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

fl FIRMA
Bolagets firma är Löf regionernas omsesidiga försäkringsbolag.

§3 VERKSAMHET
Bolaget har tiH föremål för sin verksamhet att meddela följande slag av direkt
försäkring:

a) Allmän ansvanthet (klass 73)

Bolaget bedriver direkt försäkringsrörelse i hela riket.

Bolaget far även bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig
verksamhet.

§4 ANSVARSBEGRÄNSNING
Bolaget får inte för egen räkning, vad avser ersättning enligt patientskadelagen
(1996:799), ta på sig ett ansvar som bedöms kunna leda till att bolagets
skadekostnad överstiger nagot av följande belopp

a) För varje skadehändelse tusen (1 000) gänger det prisbasbelopp enligt
Socialförsäkringsbalken (2010:110) som gäller när ersättningen bestäms

b) För varje skadehändelse och skadad patient tvahundra (200) gånger
det prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110) som gäller
när ersättningen bestäms

Beloppet som anges i första stycket under a) och b) omfattar inte ränta eller
ersättning för rättegångskostnader.

För att säkerställa en skälig levnadsstandard för patient som fätt
kroppskada/personskada som kan medföra ersättning enligt gällande
försäkringsvillkor, lagstiftning eller vad som anges i första stycket far styrelsen
ex gratia medge ett överskridande av de begräsningar som anges i första stycket
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ovan. Vad som avses med skålig levnadsstandard detta fall fastställs av bolagets
styrelse.

För skador där vällande enligt skadeständslagen (1972:207) fastställts fär bolaget
ta pa sig ett ansvar för fastställt skadeståndsbelopp utan äterförsäkring.

65  STYRELSE
Styrelsen ska bestä av lägst sju (7) och högst nio (9) ledamöter.

Styrelsen väljs ärligen pä ordinane bolagsstämma för tiden fram till nästa
ordi narie bolagsstämma.

Bolagsstämman utser ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Utöver ovan angivna ledamöter kan det enligt lag (1987:1245) om
styrelserepresentation för anställda ingå ytterligare ledamöter (inkl, suppleanter
för dessa) i styrelsen.

66 STYRELSENS BESLUTSFÖRHET
Styrelsens beslut utgörs av den mening som fatt mer än hälften av de närvarande
rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordförande biträder.

Styrelsen är beslutsför da fler än hälften av det totala antalet ledamöter är
närvarande.

67 REVISORER
Vid ordinarie bolagsstämma ska en (1) revisor väljas, för tiden till slutet av nästa
ordinarie bolagsstämma. Denne ska vara auktoriserad.

Till revisor kan även utses ett (1) registrerat revisionsbolag, varvid huvudansvarig
för revisionen ska vara auktoriserad revisor.

Härutöver kan bolagsstämman utse minst en (1) och högst tvä (2)
lekmannarevisorer med uppgift att utföra sadan allmän granskning som anges
försäkringsrörelselagen (2010:2043).

68 UTTAXERING
Delägare i bolaget är försäkringstagarna.

Delägarna ansvarar var för sig som juridiska personer för bolagets förbindelser
upp till ett belopp motsvarande tio (10) gänger den premie som delägaren har
haft att betala under det är förlusten uppkommit.

69 GARANTIKAPITAL
Det garantikapital som mottagits under rörelsens gang ska uppgå till
enmiljardtvåhundramiljoner (1 200 000 000) SEK. Pä garantikapitalet ska inte
utgå någon ränta.

Tillskottet av garantikapital ska göras av bolagets respektive delägare efter en
fördelning per respektive region i förhällande till folkmängd i respektive region
per den 31 december året innan tillskottsbeslutet fattas.
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Inbetalt garantikapital ska äterbetalas om det inte behövs för att bedriva rörelsen
ändamälsenligt och en äterbetalning är förenlig med bestämmelserna om
kapitalbasens storlek och sammansättning. Eventuell aterbetalning ska fördelas
proportionerligt mellan delägarna i förhallande till :nbetald andei. Besiut om
återbetalning fattas av bolagsstämman.

§10 VAL AV FULLMÄKTIGEREPRESENTANTER
Bolagsstämmans befogenheter utövas av lägst tjugoen (21) fullmäktige som väljs
av respektive delägare.

Varje delägare har rätt att utse högst tva (2) fullmäktge vardera Deiägare ska
skriftligen underrätta bolagets styrelse om vilka som utsetts till fulimäktige.

Uppdraget som fullmäktge löper för en td av längst fyra (4) ar och gäller frän
den ordinarie bolagstämma närmast efter det att fullmäktige-representanten
utsetts fram till den ordinarie bolagsstämma som hälls under fiärde kalenderäret
därefter

Om uppdraget som fullmäktige upphör i förtd äger den delägare som utsett
fullmaktgerepresentanten rätt att utse en ersättare för denne under den tid som
återstår av mandatperioden.

§11 RÖSTRÄTT OCH BESLUTSFÖRHET PÅ BOLAGSSTÄMMA
Pä bolagsstämman har varje fullmäktige en röst.

Bolagstärnman är beslutsför när minst hälften av det totala antalet utsedda
fullmäktge är närvarande

Beslut pä bolagsstämman avgörs genom enkel röstövervikt utom i de fall dä
försäkringsrörelselagen föreskriver annat.

Omröstning ska ske öppet, om inte yrkande om sluten omröstning framförts.

Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning. I övriga frägor gäller den
mening som biträds av bolagsstämmans ordförande.

§12 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse tili bolagsstamman ska ske tictgast fyra (4) och senast tva (2) veckor
före boiagsstämman

Kalleise tll bolagsstämman och arnan informaton tll fullmäktige ska ske
brev.

§13 ÄRENDEN PÅ BOLAGSSTÄMMAN
Vid ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Anmälan om förrättat val av fullmäktge
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Föredragning av arsredovisning och revisionsberättelser
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8. Beslut orn

a Faststäliande av resultaträkning och balansräkning
b. Pispositioner beträffande bolagets vinst eHer förlust enligt den

fastställda balansräkningen
c. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och

verkställande direktör
9. Bestämmande av arvoden och annan ersättning åt styrelsen och

revisorerna

10. FaststäHande av antalet styrelseledamöter
11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
12. Val av revisorer
13. Val av valberedning
14. FaststäHande av ägardirektiv
15. Annat ärende sorn styrelsen eller bolagsstämrnan framlagt enligt

försäkringsrorelselagen eller bolagsordningen och som ska tas upp pä

bolagsstämman,

§14 FULLMÄKTIGEREPRESENTANTS RÄTT ATT FÅ ÄRENDEN PRÖVAD VID
BOLAGSSTÄMMAN

En fuHmäktigrepresentant har alltid rätt att få ett ärende behandlat vid
bolagsstämma om denne skriftligen framställer sin begäran Ull bolagets styrelse i
sa god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman.

§15 BOLAGETS ÅRSVINST
Bolagets arsvinst står, om inte annat följer av lag eller med stöd därav utfärdad
föreskrift, till bolagsstämmans förfogande.

§16 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsk ska vara kalenderaret.

§17 LIKVIDATION
Om bolaget träder 1 likvidation ska, sedan alla skulder blivit betalda, bolagets
tillgangar fördelas mellan de som var delägare på dagen för likvidationsbeslutet.

Fördelningen ska ske i förhallande till det sammanlagda beloppet av varje
delägares inbetalda nettopremier under innevarande ar.
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