Bolagsordning
§ 1 Firma

§ 9 Rätt att delta i bolagsstämman som aktieägare

Bolagets firma (namn) är News55 AB. Bolaget är
publikt (publ).

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla
sig hos Bolaget den dag som anges i k allelsen till
stämman, varvid antal biträden skall uppges. D
 enna
dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton
och inte infalla tidigare än femte vardagen före
bolagsstämman.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsens har sitt säte i Stockholms kommun.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva journalistik och medieverksamhet
samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst
2 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 1 400 000 och högst
5 600 000.
§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 10 ledamöter
med lägst 0 och högst 10 suppleanter.
§ 7 Revisor
För granskning av Bolagets årsredovisning samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
utses en eller två kvalificerade revisorer med eller utan
revisorssuppleanter.
§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons
ering i Post- och Inrikes tidningar och genom att
kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats.
Samtidigt som kallelse sker skall Bolaget genom
annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att
kallelse har skett.

§ 10 Ärende på årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen samman
kallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det
krävs, revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande: a) Fastställande av resultat
räkning och balansräkning. b) Disposition av aktie
bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans
räkningen. c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.
9. Val av styrelse och revisor samt eventuella styrelseoch revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§ 11 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktie skall vara registrerad i ett avstämnings
register enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument.
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