
§ 8 Öppnande av stämman

i

Bolagsordning

Organisationsnummer: 556764-9412

§ 1 Firma

Bolagets ftrma är ALMI Invest Norra Mellansverige AB.

§2 Styrelsen säte

Styrelsen har sitt säte i östersund, Jämtlands län

§3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning främst genom att tillhandahålla riskkapital samt därmed
förenlig verksamhet

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör /ägst 100 000 kr och högst 400 000 kr

§5 Antalet aktier

Antalet aktier utgör lägst 100 000 st och högst 400 000 st

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-12 ledamöter. Den väljes åtligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill
slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

ALMI Invest AB, Region Dalarna och Region Gävleborg äger var för sig utse en person att ingå i
bolagets styrelse.

Ett registrerat revisionsbolag utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den
ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde täkenskapsåret efter revisorsvalet

7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex senast två veckor före stämman genom ett brev
med posten, alternativt per e-post. Meddelanden till aktieägarna skall ske genom ett brev med
posten, alternativt pet e-post.

Styrelsens ordförande eller den i styrelsen därtill utsedd öppnar bolagsstämman och leder
förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.



§ 9 Bolagsstämma

Årsstämma håller årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

Val av ordförande vid stämman;
2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
3) Godkännande av dagordning;
4) Val av en eller två justeringsmän;
5) Prövning av om stärnman blivit behörigen samtnankallad;
6) Föredragning av framlagd årsredovisningoch revisionsberättelse samt, i förekommande

fall, koncernredovisning och koncemrevisionsberättelse;
7) Beslut

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella

revisorssuppleanter.
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets råkenskapsår skall vara 0101-1231.

§  11 Hembud

Har aktie övergått till aktieägare eller person som inte förut är aktieägare i bolaget, skall

aktien genast hembjudas aktieägarna täl inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets
styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp,
uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet skall ej kunna utnyttjas för ett
mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

När anmälan gjotts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till
varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget,
med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att sktiftligen framställa
lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om
akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall förettädesrätten dem emellan bestämmas
genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier
hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas i förhållande till tidigare innehav
bland dem, som framställt lösningsanspråk.



Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp,
som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande
stadgar. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen om
skiljeförfarande stadgar.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev

bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den
som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk framställdes
hos bolaget. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer
lösningsanspråk eller lösen inte erlägges  inom  föreskriven tid,  äger  den, som gjort

hembudet, att bli registrend för aktien.


