
 

 

 

  

BOLAGSORDNING 

Articles of association 

 

§ 1 

Bolagets företagsnamn är SSCP Lager BidCo AB (publ). 

The name of the company is SSCP Lager BidCo AB (publ).  

 

§ 2 

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 

The registered office of the board of directors shall be located in Stockholm, Sweden. 

 

§ 3 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller via dotterbolag äga och förvalta fast och 

lös egendom samt värdepapper, och bedriva annan därmed förenlig verksamhet. 

The object of the company’s business is to own and manage real property, chattels and securities, either 

directly or through subsidiaries, and conduct operations compatible herewith. 

 

§ 4 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst fem miljoner (5.000.000) kronor och högst tjugo miljoner 

(20.000.000) kronor. 

The share capital shall be at least SEK 5,000,000 (five million) and at the most SEK 20,000,000 

(twenty million). 

 

§ 5 

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst fem miljoner (5.000.000) och högst tjugo miljoner 

(20.000.000). 

The number of shares in the company shall be at least 5,000,000 (five million) and at the most 

20,000,000 (twenty million). 

 

§ 6 

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst tio ledamöter, samt mellan noll och tio suppleanter. 



 

 

 

The board of directors shall have no less than three and no more than ten members, and between 

zero and ten deputy members. 

§ 7 

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till 

revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat 

revisionsbolag. 

The company shall not have less than one (1) auditor and not more than two (2) auditors and not 

more than two (2) deputy auditors. As auditor, and when applicable, deputy auditor, shall an 

authorised public accountant or a registered public accounting firm be elected. 

 

§ 8 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikestidningar och Svenska 

Dagbladet, tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. 

A general meeting of shareholders shall be convened by announcement in Post- och 

Inrikestidningar and Svenska Dagbladet, not earlier than six weeks before, and no later than four 

weeks before, the meeting. 

 

§ 9 

På ordinarie bolagsstämma ("årsstämman") skall följande ärenden förekomma till behandling. 

The following matters shall be addressed at the annual general meeting of shareholders ("yearly 

meeting"). 

1. Val av ordförande vid stämman; 

Election of the chairman of the meeting; 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

Establishment and approval of the voting list; 

3. Godkännande av dagordning; 

Approval of the agenda; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

Election of one or two persons to check the minutes; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

Issue whether the meeting has been duly convened; 

6. Framläggande av årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse; 

Presentation of the annual report and potential report of the auditor; 



 

 

 

7. Beslut 

Resolutions 

a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, 

with respect to adoption of the income statement and the balance sheet, 

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen, 

regarding disposition of the company's profit or loss according to the adopted balance 

sheet, 

 
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

with respect to discharge from liability for the members of the board and the managing 

director; 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekommande fall, revisorn; 
Remuneration to be awarded the members of the board of directors and, when applicable, the 

auditor; 

9. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant; 

Election of the members of the board of directors and, when applicable, auditor and deputy 

auditor; 

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

Any other matter which, according to the Swedish Companies Act or the articles of association, 

shall be addressed at the general meeting of shareholders. 

 

§ 10 

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår. 

The financial year of the company shall be the calendar year. 

 

 

 

 


