
 

 

 

 

 

Bolagsordning för Folktandvården i Sörmland AB (556820-2625) 

 

 
1. Bolagets firma är Folktandvården Sörmland AB. 

 

2. Styrelsen skall ha sitt säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län. 

 

3. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva allmän och specialiserad tandvård. 

 

4. Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av de   

    kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3c § KL, i den mån inte annat     

    följer av tandvårdslagstiftningen, ge invånarna i Södermanlands län tandvård 

    samt att tillhandahålla Region Sörmlands behov av specialiserad tandvård. 

 

    Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.   

 

5. Bolagets aktiekapital ska vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. 

    Antalet aktier ska vara lägst 50 000 och högst 200 000. 

 

6. Det åligger bolaget att bereda Regionfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana 

    andra beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

    fattas i bolaget. 

 

7. Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 

    allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 

 

    För vården av bolagets handlingar skall gälla Arkivlagen och av Regionfullmäktige  

    fastställda arkivbestämmelser. 

 

8. Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter samt högst 3 suppleanter, vilka utses  

    av Regionfullmäktige i Sörmland samt av två ledamöter och två suppleanter som utses  

    enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda. Regionfullmäktige i 

    Sörmland utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Styrelseledamöterna och 

    suppleanterna utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det                      

    val till Regionfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa  

    val till Regionfullmäktige. 

 

9. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och  

    verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med suppleant, vilka 

    båda skall vara auktoriserade revisorer. Revisorn och suppleanten utses för samma tid som 

    gäller för bolagsstyrelsen. 

 

 



 

 

 

10. Regionfullmäktige i Sörmland utser en lekmannarevisor och en lekmannarevisors- 

      suppleant för samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer. 

 

11. Kallelse till bolagsstämma/årsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra 

      och senast två veckor före stämman. Årsstämma hålls en gång årligen senast under juni   

      månad. 

 

12. Följande ärenden skall förekomma vid årsstämman: 

      a. Val av ordförande vid stämman 

      b. Upprättande och godkännande av röstlängd 

      c. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 

      d. Val av två justeringsmän 

      e. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

      f. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernårsredovisning, 

         förvaltningsberättelse och revisionsberättelse 

     g. Framläggande av lekmannarevisorns granskningsrapport 

     h. Beslut om 

          1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 

          2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

              balansräkningen 

          3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

          4. fastställande av koncernresultat- och koncernbalansräkning i förekommande fall 

      i. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 

      j. Val av auktoriserad revisor och suppleant för denna när så skall ske. 

      k. Anmälan om Regionfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt ordförande 

          och vice ordförande i bolagets styrelse 

      l. Anmälan om ledamöter och suppleanter enligt lag om styrelserepresentation för de  

         anställda 

   m. Anmälan om Regionfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant för denne när 

        så skall ske 

    n. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller 

        ägardirektiv. 

 

13. Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

14. Regionstyrelsen i Sörmland äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper    

      samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 

      hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

15. Vid bolagsstämma/årsstämma får varje aktieägare rösta för fulla antalet av honom ägda 

      och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 

 

16. Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen av de personer som styrelsen utser och  

      regleras i delegationsförteckning och VD- instruktion. 

 

17. Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Regionfullmäktige i Sörmland.   


