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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-18 

Reviderad bolagsordning för Sala-Heby Energi AB 

INLEDNING 
Verksamheter i bolag som är kopplade till SHE-koncernen har förändrats med åren 
och därför har bolagsordningen setts över. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/41/1, skrivelse från Sala-Heby Energi AB. 
Bilaga KS 2014/41/2, bolagsordning. 

Kenneth Mårtensson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att anta reviderad bolagsordning för Sala-Heby Energi AB, bilaga KS 2014/41/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att anta reviderad bolagsordning för Sala-Heby Energi AB, bilaga KS 2014/41/2. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
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-SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

i 

DEN LOKALA KRAFTEN 

Ink. 2013 -lO- O 1 

Till kommunfullmäktige 
salakommun 

Ny ändring- Förtydligande av bolagsordning 

I brev daterat 2013-09-06 gav bolaget bakgrunden till att en forändring av bolagsordningen är 
nödvändig, detta avsåg f6rernålsparagrafen. När nu kommunjuristen i Sala kommun tittat på 
den nya f6reslagna bolagsordningen, framkom att det borde göras några ytterligare 
f6rändringar. 
Förändringarna är av karaktären att aktievärdet skall bytas ut mot lägsta och högsta antal 
aktier. Vidare att ersättare utbytes mot suppleanter. Alla ändringarna är kursiverade i den 
f6reslagna nya bolagsordningen, som bifogas. 

Med vänlig hälsning 
SALA-H'EBY ENERGI AB 

t/ 
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" nneth Mårtensson 
VD 

Postadress 
SALA-HEBY ENERGI AB 

Box 34 
733 21 SALA 

Besöksadress 
Fabriksgatan 14 

Telefon 
0224-57600 
Telefax 
0224-17857 

Företagsinformation 
Org.nr/momsreg 19-556601-2901 
Postgiro 
Bankgiro 

23 68 29- 8 
5991-9332 



2013-09-06 

DEN LOKALA KRAFTEN 

Ändring- Förtydligande av bolagsordning 

Under årens lopp har verksamheter och i vilka bolag dessa är kopplade till inom sHE
koncernen ändrats en del. Detta har fått till foljd att forernåJet med moderbolaget, Sala-Heby 
Energi AB, inte fullt ut beskriver vad bolaget idag sysslar med nu. 
I nuvarande bolagsordning, §3 står det foljande: "Föremålet for bolagets verksamhet är att 
forval ta, administrera och utveckla Sala-Heby Energikoncernen och därmed forenlig 
verksamhet." Detta är mot bakgrund att moderbolaget tidigare hade en "holdingroll" i Sala
Heby Energi Holding AB. Numera är bolaget operativt med energiverksamhet varfor det nya 
forernåJet bör vara foljande: "F öremåletför bolagets verksamhet är att producera, 
distribuera och försälja energi, förvalta, administrera och utveckla Sala-Heby 
Energikoncernen och därmed förenlig verksamhet. " 

Detta uppmärksammades även av lekmannarevisorerna och finns beskrivet i deras 
granskningsrapport daterad 20 mars 2013. 

Förslag till ny bolagsordning bifogas. 

Med vänlig hälsning 

SA7B~ENERGI AB 

nneth Mårtensson 
VD 

Postadress 
SALA-HEBY ENERGI AB 

Box 34 
733 21 SALA 

Besöksadress 
Fabriksgatan 14 

~ 

~l~ 
Erik Åberg 
Ordforande 

Telefon 
0224-57600 
Telefax 
0224-17857 

Företagsinformation 
Org.nr/momsreg 19-556601-2901 
Postgiro 
Bankgiro 

23 68 29- 8 
5991-9332 



Sala-Heby Energi AB (556601-2901) 
Bilaga KS 2014/41/2 
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Ink. 2013 -10- O 1 

BOLAGSORDNING 

§ l 
Bolagets firma är Sala-Heby Energi AB. 

§2 
styrelsen skall ha sitt säte i Sala kommun, U-län. 

§ 3 
Föremålet för bolagets verksamhet är att producera, distribuera och försälja energi, förvalta, 
administrera och utveckla Sala-Heby Energikoncernen och därmed förenlig verksamhet. 

§4 
Ändamålet med bolagets verksamhet är, såvida ej särskilda forhållanden foranleder till annat, 
att med iakttagande av tillämpliga delar av de kommunalrättsliga principerna främja 
energiforsärjning och energitjänster inom verksamhetsområdet. 

§ 5 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller for 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsforordningen och offentlighets- och 
sekretesslagen. 

§6 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Sala och Heby kommuner möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt i 
enlighet med forarbetena till kommunallagen fattas. 

§7 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst fem miljoner (5 000 000) och högst tjugo miljoner 
(20 000 000) kronor. 

§ 8 
I budget skallfinnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier. 

§9 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med lägst tre och högst nio 
personliga suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna utses årligen av respektive kommun
fullmäktige for tiden från ordinarie bolagsstämma intill slutet av nästa ordinarie 
bolagsstämma. 



Sa1a-Heby Energi AB (556601-2901) 

För granskning av bolagets årsredovisningjämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens forvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare. 
Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 
9 kap 7 § forsta stycket i aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet 

2 (3) 

För samma mandatperiod som gäller for bolagets revisor skall respektive kommunfullmäktige 
utse varsin lekmannarevisor med ersättare. 

§ 10 
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om 
ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor fore stämman. Kallelse till annan extra 
bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast sex veckor och senast två veckor fore 
stämman. 

§11 
På ordinarie bolagsstämma skall foljande ärenden forekomma till behandling: 

l) val av ordforande vid stämman 
2) upprättande och godkännande av röstlängd 
3) godkännande av dagordning 
4) val av en eller två justeringsmän 
5) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6) framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 
7) beslut 

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör 
d. om styrelsearvoden och övriga arvoden 

8) val av en revisor och revisorsersättare 
9) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

§ 12 
Bolagets räkenskapsår är l januari - 31 december. 

§13 
Kommunstyrelsen i Sala och Heby kommuner äger rätt att när som helst granska bolagets 
verksamhet och räkenskaper. 

§ 14 
Har aktie övergått till person, som inte forut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast 
hembjudas aktieägarna till 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. 



Sa1a-Heby Energi AB (556601-2901) 3 (3) 

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen, på sätt som får 
meddelande till aktieägarna är fåreskrivet, meddela detta till vatje lösningsberättigad, vars 
postadress är infård i aktieboken eller eljest känd får bolaget, med anmodan till den, som 
önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget 
inom en månad, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. 

Anmäler sig flera lösnings berättigade, skall fåreträdesrätten dem emellan bestämmas genom 
lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, 
aktierna fårst, så långt kan ske, skall jämnt fårdelas bland dem, som framställt 
lösningsanspråk. 

Lösenbelopp skall bestämmas med utgångspunkt från det verkliga värdet. Därest tvist skulle 
uppstå om lösenbeloppet, skall detta bestämmas av tre skiljemän enligt gällande lag om 
skiljemän. Lösenbeloppet skall erläggas 14 dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev 
bestämt. 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen 
inte erlägges inom fåreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad får aktien. 

§ 15 
Vid bolagsstänunan får vatje röstberättigad rösta får fulla antalet av honom ägda och 
fåreträdda aktier utan begränsning i röstetalet. 

§ 16 
För ändring av denna bolagsordning erfordras godkännande av kommunfullmäktige i Sala och 
Heby kommuner. 


