
Bolagsordning för Appspotr AB (publ) 

Organisa6onsnummer: 556717-2365 

§ 1 Företagsnamn 

Bolagets firma är Appspotr AB. Bolaget är 
publikt (publ). 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen skall ha siH säte i Göteborgs kommun, 
Västra Götalands län. 

§ 3 Verksamhet 

Bolagets verksamhet är aH utveckla och 
6llhandahålla verktyg för utveckling av 
programvara. 

§ 4 Ak9ekapital 

Ak6ekapitalet skall vara lägst 35 000 000 kronor 
och högst 140 000 000 kronor. 

§ 5 Antal ak9er 

Antalet ak6er skall vara lägst 175 000 000 och 
högst 700 000 000. 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen, som väljs årligen på årsstämma för 
6den in6ll nästa årsstämma avhållits, skall 
bestå av lägst tre (3) och högst åHa (8) 
ledamöter, med lägst 0 och högst åHa (8) 
suppleanter. 

§ 7 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning 
jämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses en 
eller två revisorer, alterna6vt eH registrerat 
revisionsbolag med en huvudansvarig revisor, 
som skall väljas på årsstämman. 

§ 8 Kallelse 

Kallelse 6ll bolagsstämma ska ske genom 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 
samt genom aH kallelsen hålls 6llgänglig på 
bolagets webbplats. Vid 6dpunkten för 
kallelse ska informa6on om aH kallelse skeH 
annonseras i Dagens Industri. 

Ak6eägare som vill delta i förhandlingarna vid 
bolagsstämma ska göra anmälan 6ll bolaget 
senast den dag som anges i kallelsen 6ll 
stämman. Ak6eägare får vid bolagsstämma 
medföra eH eller två biträden, dock endast om 
ak6eägaren anmäler antalet biträden 6ll 
bolaget i enlighet med det förfarande som 
gäller för ak6eägares anmälan 6ll 
bolagsstämma. 

§ 9 Årsstämma 

På årsstämman skall följande ärenden 
behandlas: 

1. Val av ordförande och sekreterare vid 
stämman 

2. UppräHande och godkännande av 
röstlängd 

3. Framläggande och godkännande av 
dagordning 

4. Val av en eller två protokolljusterare 
5. Prövning huruvida stämman blivit 

behörigen sammankallad 
6. Framläggande av årsredovisning och 

r e v i s i o n s b e r ä H e l s e n s a m t , i 
förekommande fall, koncernredovisning 
och koncernrevisionsberäHelse 

7. Beslut om 
a. fastställande av resultaträkningen 

o c h b a l a n s rä k n i n ge n s a mt , i 
f ö r e k o m m a n d e f a l l , 
koncernresul taträkningen och 
koncernbalansräkningen. 

b. disposi6oner beträffande bolagets 
v inst el ler för lust enl igt den 
fastställda balansräkningen 



c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för 
styre lse ledamöterna och den 
verkställande direktören 

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden 
9. Val av styrelse samt revisorer 
10. Annat ärende, som ankommer på stämman 

enligt ak6ebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen 

§ 10 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår skall omfaHa 6den 1 

januari - 31 december. 

§ 11 Avstämningsförbehåll 
Bolagets ak6er skall vara registrerade i eH 
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 
om kontoföring av finansiella instrument. 

 

Förslag 6ll årsstämman 2021-05-31


