
Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid 
emission av teckningsoptioner och konvertibler. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i 
förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier 
av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska 
inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erfoderlig ändring 
av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 

§ 5 Aktiekapitalet och antal aktier 

Aktiekapitalet utgör lägst 25.000 kronor och högst 100.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 
25.000 stycken och högst 100.000 stycken. 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av 1-3 ledamöter med högst 1 suppleant. 

§ 7 Revisorer 

Bolaget är inte skyldigt att välja revisor så länge omsättningen inte uppgår till de krav som 
myndigheterna ställer upp kring att utse revisor. 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom epost, genom publicering i Post & Inrikes samt genom 
publicering på bolagets hemsida. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma skall ske 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 9 Rätt att delta i årsstämma eller extra bolagsstämma 

Aktieägare som vill deltaga i Årsstämman skall dels vara upptagen i sådan utskrift eller annan 
framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28§ 3 stycket i aktiebolagslagen (2005:551), 
avseende förhållanden fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget 
senast den tidpunkt som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, 
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller infalla tidigare än femte 
vardagen innan stämman. 

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett (1) biträde, dock endast om aktieägaren anmält 
detta enligt föregående stycke. Likaså skall ombud för aktieägares frånvaro anmälas skriftligt 
med signerad ombudshandling i förväg. 

§ 10 Öppnande av stämma 

Styrelseordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar Årsstämman och leder förhandlingarna 
till dess styrelse vid stämman valts. 




