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Bolagsordning
§1

Bolagets firma är Svenskt Vatten AB

§2

Bolagets verksamhet skall ha till ändamål att tillhandahålla service åt sina kunder vilka främst utgörs av medlemmar i föreningen
Svenskt Vatten och av organisationer som bedriver va-verksamhet på uppdrag av huvudman för allmän va-anläggning eller annan
verksamhet inom vattentjänsternas intresseområde, genom att

Organisera samarbete och bedriva kunskapsspridning i tekniska, juridiska, administrativa och ekonomiska frågor

Främja utveckling samt ändamålsenliga och rationella lösningar i frågor av gemensamt intresse, varvid kostnadseffektivitet
skall utvecklas tillsammans med kretsloppstänkande och högt ställda krav på skydd av hälsa och miljö.

Sprida information om vattentjänstsektorn till aktörer av intresse för bolagets kunder.

§3

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad, inom A län.

§4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst en (1) miljon kronor och högst fyra (4) miljoner kronor.

§5

Aktieantalet skall utgöra lägst 10.000 st och högst 40.000 st.

§6

Styrelsen skall bestå av femton (15) ordinarie ledamöter. styrelsen skall till sin personsammansättning vara identisk med
styrelsen för Föreningen Svenskt Vatten. styrelseledamot utses för en mandattid räknad från den årsstämma på vilken
ledamoten utsågs, till slutet av andra ordinarie bolagsstämma som hålls efter sty- relsevalet. Ledamots mandatperiod skall
bestämmas så, att näst intill halva antalet styrelseledamöter väljs varje år.

§7

Styrelseledamots uppdrag upphör i förtid när ledamot inte längre ingår i styrelsen för Svenskt Vatten.

§8

Styrelsen är beslutsför när minst åtta (8) styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den
mening som biträdes av minst fem (5) ledamöter.

§9

Bolaget skall ha en (1) auktoriserad revisor och en (1) revisorssuppleant. Revisors och suppleants mandattid upphör vid slutet av
den ordinarie bolagsstämman under det fjärde året efter revisorsvalet

§10

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) förtroendevalda revisorer och lägst en (1) och högst två (2) suppleanter till dessa.
Val av förtroendevalda revisor gäller för tiden från den bolagsstämma på vilken denne utsetts till nästa ordinarie
bolagsstämma

§11

Räkenskapsåret skall omfatta tiden 1 januari- 31 december.

§12

Ordinarie årsstämma hålles senast under andra kvartalet varje år. Årsstämman skall hållas där styrelsen har sitt säte eller på
annan ort i Sverige varom styrelsen har rätt att fatta beslut.
Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av två justerare att jämte ordförande justera stämmans protokoll
3. Justering av röstlängden
4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Fråga om godkännande av dagordning
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
8. Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
1O. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av revisor jämte suppleant
13. Val av lekmannarevisorer jämte suppleanter
14. Övriga ärenden i behörig ordning hänskjutna till stämman

§13

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av de företrädda aktierna.

§14

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelande till aktieägarna avsändes tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie eller
extra stämma.

§15

Skulle bolaget upplösas, skall dess tillgångar tillfalla Föreningen Svenskt Vatten.

Antagen på bolagsstämma 2014-05-13

