
Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, 2014-02-14 
 

 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. 

 

§ 2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Helsingborg. 

 

§ 3 Verksamhetsföremål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ansvara för förvaltning och drift av delägarnas 

allmänna va-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.  

 

Bolaget får sköta förvaltning och drift av allmänna va-anläggningar i andra kommuner, om 

detta sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt särredovisas. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Det kommunala ändamålet med bolaget är att, med iakttagande av den kommunala 

kompetensen i kommunallagen (1991:900) och vad som stadgas i lagen (2006:412) om 

allmänna vattentjänster, långsiktigt ansvara för förvaltningen och driften av delägarnas 

allmänna va-anläggningar genom att svara för drift, underhåll, förnyelse och förbättring av 

desamma.  

 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala 

likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av den kommunala 

självkostnadsprincipen. På den del av bolagets verksamhet som avser förvaltning av egendom, 

såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom ska dock inte 

självkostnadsprincipen tillämpas. 

 

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla delägarna. 

 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget skall bereda delägarnas fullmäktigeförsamlingar möjlighet att ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor. 

 

§ 7 Antal aktier 

I bolaget skall finnas lägst 3.000 aktier och högst 12.000 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lika många personliga ersättare. 

Varje delägares kommunfullmäktige utser vardera 1 ledamot med 1 ersättare. Vid ändring av 

aktiefördelningen genom Delägares utträde skall, om aktierna inte fördelas jämnt bland 

kvarvarande Delägare, den Delägare som förvärvar fler än hälften av den utträdande 

Delägarens aktier, överta dennes rätt att utse 1 ledamot med 1 ersättare. Kommunfullmäktige i 

Helsingborg utser ordförande i bolagets styrelse. Kommunfullmäktige i Landskrona utser vice 

ordförande i bolagets styrelse. 

 



Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till 

kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid samtliga 

styrelsesammanträden men får endast tjänstgöra i stället för ledamot som utsetts av samma 

Delägare. 

 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare. 

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det 

fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i 

Helsingborg och Landskrona vardera utse en lekmannarevisor. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och 

senast fyra veckor före stämman. 

 

§ 12 Ärenden på årsstämma 

På årsstämma, som skall hållas senast under maj månad, skall följande ärenden förekomma 

till behandling. 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Godkännande av dagordning; 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med ersättare; 

10. Val av revisor och revisorsersättare; 

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

 

§ 13 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 14 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 

 

 



§ 15 Förköpsrätt 

Delägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, skall före överlåtelsen 

anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan skall villkoren för förköp framgå. När anmälan 

gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse skall detta genom styrelsens försorg genast antecknas i 

aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget skall lämna en underrättelse om 

erbjudandet till varje förköpsberättigad med anmodan till den, som önskar utöva 

förköpsrätten, att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolaget inom två månader räknat 

från dagen för anmälan till styrelsen om tilltänkt överlåtelse. Erbjudande om förköp får inte 

utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. 

 

Den som vill utöva förköpsrätt skall anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan 

skall genast genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för 

anmälan.  

 

Förköpsberättigad är delägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, skall aktierna 

så långt kan ske skall jämnt fördelas bland dessa. Vid udda antal aktier skall de aktier som 

inte kan fördelas jämnt fördelas till en av de anmälda förköpsberättigade genom lottning. 

Förköpsbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av de erbjudna aktiernas linjära andel av 

bundet eget kapital, beräknat vid senast upprättad årsredovisning. Förköpta aktier skall betalas 

inom en månad från det att priset blev bestämt.  

 

Kommer överlåtaren och den som begärt att få förköpa aktierna inte överens i frågan om 

förköp, skall den som har begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan enligt 

4 kap. 21 § aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan talan väckts 

skall den som begärt förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan anmälan skall 

genast antecknas i aktieboken med uppgift för dagen för anmälan.  

 

§ 16 Inspektionsrätt 

Delägarnas kommunstyrelser 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 ej 

möter på grund av författningsreglerad sekretess.  

 

§ 17 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av delägarnas fullmäktigeförsamlingar. 

 

 


