
 

 

Bolagsordning för Assemblin Group AB 

Org.nr 559077-5952  

1 § Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är Assemblin Group AB. Bolaget är publikt (publ). 

2 § Säte 

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun. 

3 § Verksamhetsföremål 

Bolaget ska samordna de verksamheter som bedrivs av företag vilka står i koncern- eller annan 

intressegemenskap med bolaget samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.  

4 § Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.  

5 § Aktier 

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 150 000 000 stycken och högst 600 000 000 stycken. 

6 § Styrelse 

Styrelsen ska bestå av minst tre och högst tio ledamöter. 

7 § Revisor 

Bolaget ska ha minst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleant, eller ett registrerat 

revisionsbolag.  

8 § Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets 

webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. 

9 § Anmälan om deltagande i bolagsstämma 

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i 

kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, 

midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält 

detta enligt föregående stycke.  



 

 

10 § Fullmaktsinsamling och poströstning 

Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § stycke 

2 aktiebolagslagen (2005:551). 

Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämma besluta om att aktieägare ska ha rätt att förhandsrösta per 

post före bolagsstämman. 

11 § Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.  

12 § Avstämningsförbehåll 

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett 

avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av 

finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 

6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § 

aktiebolagslagen (2005:551). 

____________ 

Antagen vid extra bolagsstämma den 3 november 2021. 

 


