
 KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING C 8 

1(1) 

Gäller från Diarienummer 
 2012/1140 107 

Godkänd: kommunfullmäktige 2013-02-25 § 25 
Fastställd: bolagsstämman 2013-01-22 

Bolagsordning för Kristianstad 
Airport AB 
Kommunfullmäktige beslöt 2013-02-25 § 25 att godkänna förslaget till ny 
bolagsordning för Kristianstad Airport AB. 
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 Bolagsordning för Kristianstad Airport AB 
Org. Nr. 556225-5157 

Godkänd av respektive kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 20121211, Hässleholms 
kommun 20130225, Östra Göinge kommun 20122012 och Bromölla kommun 20121217 

fastställd av bolagsstämman 20130122 
 
§ 1 Firma 

Bolagets firma är Kristianstad Airport AB. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen skall ha sitt säte i Kristianstads kommun. 

 
§ 3 Verksamhetsföremål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva flygplatsverksamhet på 
Kristianstad Airport. 
 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Flygplatsens affärsidé är att såsom infrastrukturell resurs främja sådan 
flygtrafik, som gagnar regionalekonomiska målsättningar. Flygplatsen skall 
drivas med en kommersiell målsättning men utan vinstsyfte. 

 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att svara för flygplatsverksamheten och 
effektivisering av bolagets verksamhet.  
 
Likvideras bolaget, skall behållningen tillfalla ägarna. 
 

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget skall bereda respektive kommunfullmäktige i Kristianstad, Hässleholm, 
Östra Göinge och Bromölla kommuner möjlighet att ta ställning innan beslut 
som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 17 500 000 kronor och högst 70 000 000 
kronor. 
 

§ 7 Antal aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 52 850 aktier och högst 211 400 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
 Styrelsen skall bestå av sju ledamöter. Ledamöter utses av respektive 

kommunfullmäktige i Kristianstads, Hässleholms, Östra Göinges och Bromöllas 
kommuner för en tid av fyra år från den årsstämma som följer närmast efter det 
att allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum i samtliga kommuner. 
Kommunfullmäktige i Kristianstads kommun utser ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse. 

 
§ 9 Revisorer 
 För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman två  revisorer 
med två revisorssuppleanter. 
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 Revisors och revisorssuppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som 

hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
 För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall 

kommunfullmäktige i Kristianstads kommun utse en lekmannarevisor samt 
övriga kommunfullmäktige i vardera Hässleholms kommun, Bromölla kommun 
och Östra Göinge kommun utse en gemensam lekmannarevisor. 

 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna, 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 12 Ärenden på årsstämma 
 På årsstämman 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 person att jämte ordföranden justera protokollet 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och 

lekmannarevisorers 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, revisor, revisorssuppleanter och 
lekmannarevisorerna 

10. Anmälan av respektive kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse  
11. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 
12. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen. 
 
§ 13 Räkenskapsår 
 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 
 
§ 14 Inspektionsrätt 
 Kommunstyrelserna i Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge och Bromölla 

äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om 
bolaget och dess verksamhet. 
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§ 15 Firmateckning 
 Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser. 
 
§ 16         Hembud 
 Har aktie övergått till ny person skall bolagets övriga aktieägare ha rätt att lösa 

aktien. Lösningsrätten skall omfatta samtliga slag av förvärv. Lösningsrätten ska 
kunna utnyttjas även för et mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. 

 
 Den som förvärvat aktien skall snarast efter förvärvet anmäla aktieövergången 

till bolagets styrelse och styrka sitt förvärv. Anmälan skall innehålla uppgift om 
den eventuella ersättning som lämnats för aktien och de villkor förvärvaren 
ställer för inlösen. 

 
 När anmälan gjorts skall styrelsen genast lämna skriftlig underrättelse om 

hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress och anmoda denne 
att skriftligen framställa lösningsanspråk till bolaget inom två månader från den 
dag då bolagets styrelse mottog förvärvarens anmälan om aktieövergång. 

 
 Anmäler sig flera lösningsberättigade skall företrädesrätten dem emellan 

bestämmas i första hand efter det antal aktier som var och en av dem äger och i 
andra hand genom lottning som verkställs av styrelsen. 

 
 Lösenbeloppet skall utgöras, där förvärvet är köp av köpeskillingen, men annars 

av belopp som motsvarar det pris som kan påräknas vid en försäljning under 
normala förhållanden. 

 
 Lösenbeloppet skall erläggas senast en månad räknat från den tidpunkt då 

lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller 
genom skiljedom. 

 
 Framställs inget lösningsanspråk eller erläggs ingen lösen inom föreskriven tid, 

äger den som gjort förvärvet rätt att bli registrerad i aktieboken såsom 
aktieägare. 

 
 Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa aktierna inte överens i 

fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från 
den dag lösningsanspråket framställdes hos bolaget. 

 
 Tvist rörande lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek skall avgöras i den 

ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. 
 
 Under hembudstiden äger överlåtaren rätt att utöva rösträtt och därmed 

sammanhängande rättigheter för aktien ifråga. 
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§ 17         Ändring av bolagsordning 
 Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av respektive 

kommunfullmäktige i Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge och Bromölla 
kommuner. 
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