Bolagsordning
§ 1 Firma
Bolagets firma (namn) är Northern CapSek Ventures AB (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.
§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att med egna medel tillhandahålla riskkapital till små och
medelstora företag samt utöva annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall dock inte
vara sådan som kräver tillstånd enligt lag (2007:528) om värdepappersrörelse eller lag (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500.000 och högst 2.000.000 SEK.
§ 5 Antal aktier
Antalet 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
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 0 revisorssuppleant.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering I Post- och Inrikes Tidningar samt genom att
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom
annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.
§ 9 Ärenden på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
1.
Val av ordförande.
2.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.
Val av en eller två justeringsmän.
4.
Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad.
5.
Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
6.
Beslut om följande.
a.
Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b.
Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
c.
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören när sådan
förekommer.
7.
Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
8.
Val till styrelse och i vissa fall revisorer.
9.
Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 jan – 31 dec.
§ 11 Bolagsordningen innehåller följande förbehåll
Hembud
Har aktie övergått till annan, ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan
hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska då styrkas samt, då aktien övergått genom köp,
uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.
När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje
lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget.
Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen
framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om
aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt ska
dock aktierna först, så långt det är möjligt, jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.
Har aktien övergått genom köp, ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.
Om enighet inte kan uppnås avseende lösenbeloppets storlek eller något annat villkor, skall talan hos
allmän domstol väckas inom två månader från den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget.
Lösenbeloppet ska betalas inom trettio dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.
Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte
erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.
Hembudet kan inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar.

