Bolagsordning
Organisationsnummer: 559046-7345
§1

Firma
Bolaget firma (namn) är TryggHem Projekt 1 AB (publ).

§2

Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§3

Verksamhet
Bolaget skall bedriva fastighetsutveckling, byggverksamhet, äga och förvalta fast
egendom, äga och förvalta värdepapper samt idka annan därmed förenlig
verksamhet.

§4

Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 sek.

§5

Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.

§6

Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 5
suppleanter.

§7

Revisorer
Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat
revisionsbolag.

§8

Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt
som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om
att kallelse skett.

§9

Årsstämma
AO rsstä mma hå lles ä rligen inom 6 må nader efter rä kenskapså rets utgå ng. På
årsstämma skall följande ärenden förekomma.
1) Val av ordförande vid stämman;
2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
3) Godkännande av dagordning;
4) Val av en eller två justeringsman;
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
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7) Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i
förekommande fall, koncernresultaträ kning och
koncernbalansrä kning,
b) om dispositioner beträ ffande vinst eller fö rlust enligt den
faststä llda balansrä kningen,
c) om ansvarsfrihet å t styrelseledamö ter och verkstä llande direktö r
nä r så dan fö rekommer;
8) Faststä llande av styrelse- och revisorsarvoden;
9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter;
10) Annat ä rende, som ankommer på stä mman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
§ 10

Räkenskapsår
Bolaget räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.
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