
  

 

 

Bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Rödingen 
Organisationsnummer 556051-2096 

 
 

§ 1 

Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Rödingen. 

 

§ 2 Bolaget ägs indirekt av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, 

Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 

 

Det kommunala ändamålet med bolaget är att genom sin fastighetsförvaltning bidra till att 

övriga bolag i koncernen kan uppfylla sina respektive kommunala ändamål. 

 

Bolaget har till verksamhet att förvalta egna fastigheter.  

 

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa 

de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska 

vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att 

kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta 

högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag 

eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.  

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive delägarkommun innan 

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

fattas. 

Denna § 2 får inte ändras utan medgivande av respektive delägarkommuns 

kommunfullmäktige. 

 

§ 3 

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

 

§ 4 

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000. 

 

§ 5 

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg. 

 

§6 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Göteborgs kommunfullmäktige ska 

utse ledamöterna. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år för tiden intill 

slutet av nästa årsstämma. 

 

§7  

Bolaget skall ha en revisor jämte en suppleant för denne. Till revisor får även ett registrerat 

revisionsbolag väljas; i sådant fall skall ingen suppleant utses. Revisor väljs av bolagsstämman. 



  

 

 

Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 8 

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret. 

 

§ 9 

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer jämte två suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige 

skall utse lekmannarevisorerna samt två suppleanter. Mandatperioden ska sammanfalla med 

den för styrelsen. 

 

§ 10 

Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår skall årsstämma hållas. 

 

§ 11 

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev tidigast sex veckor och senast två veckor före 

stämman.  

 

§ 12 

På årsstämmorna skall följande ärenden behandlas: 

 

   1.   Val av ordförande vid stämman 

   2.   Upprättande och godkännande av röstlängd 

   3.   Godkännande av dagordning 

   4.   Val av en justeringsman 

   5.   Frågan huruvida stämman behörigen sammankallats 

   6.   Framläggande av förvaltningsberättelsen, balansräkningen och resultaträkningen för     

         det närmast förflutna räkenskapsåret samt revisionsberättelsen för samma tid 

   7.   Fastställande av balansräkningen och resultaträkningen 

   8.   Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

   9.   Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

 10.   Val av styrelse 

 11.   När så erfordras, val av revisor och suppleant för denne    

 12.   Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman. 

 

§ 13 

Skulle bolaget upplösas eller likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i 

proportion till aktieinnehavet. 

 

_______________________ 

 

 

 


