
 2022-11-29 

Bolagsordning för Torsboda Industrial Park Aktiebolag  
(tidigare Timrå Invest AB) 

Org. nr 556415-5231 
Godkänd av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2022-06-27 

Godkänd av kommunfullmäktige i Timrå kommun 2022-06-13 

Antagen av bolagsstämma 2022-11-29 

 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Torsboda Industrial Park Aktiebolag. 

§ 2 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Timrå kommun.  

§ 3 Verksamhetsföremål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, sälja, bebygga och förvalta fastigheter 
för näringslivets behov och infrastruktur för tillväxt inom Sundsvallsregionen. Vid försäljning av 
fastigheter ska bolaget upprätta en lämplig bolagsstruktur.  

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet  

Bolaget ska attrahera industriell verksamhet till Sundsvallsregionen, genom att driva och utveckla 
Torsboda industripark utifrån allmänintresset.  

§ 5 Befogenhetsbegränsningar 

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsade villkor som skulle ha 
gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget 
kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med 
bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de 
befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen. 

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning författningsreglerade 
undantag medger.  

§ 6 Fullmäktiges ställningstagande  

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktige i Sundsvalls och Timrå kommun ställningstagande 
innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.  

§ 7 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 000) 
miljoner kronor. 

§ 8 Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst tusen (1 000) aktier och högst fyra tusen (4 000) aktier. 
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§ 9 Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av lägst sex (6) och högst tolv (12) ledamöter samt max fyra (4) suppleanter 
varav kommunfullmäktige i Sundsvall och Timrå kommun, utser vardera hälften av ledamöterna.  

Styrelsens ordförande utses av kommunfullmäktige i Timrå kommun.                                               
Styrelsens vice ordförande utses av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun. 

Styrelsen utses enligt föregående för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast 
efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige.  

Styrelsen är beslutsför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande där 
respektive kommun är representerade till 50% vardera. 

§ 10 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman en (1) revisor.  

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet.  

§ 11 Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Sundsvall och 
Timrå utse vardera en (1) lekmannarevisor med suppleant. 

§ 12 Kallelse till ordinarie bolagsstämma  

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske genom brev med posten, alternativ e-post till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 13 Representant på bolagsstämman 

Kommunfullmäktige i Sundsvall och Timrå ska vardera utse en representant, som ska företräda 
respektive kommuns aktieinnehav på bolagsstämman. 

Representanten utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val 
till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.  

§ 14 Ärende på ordinarie bolagsstämma  

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året. På denna bolagsstämma ska följande ärenden 
förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av protokollsjusterare 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Godkännande av dagordning 
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport 



 2022-11-29 

8. Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och 
koncernbalansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter 
10. I förekommande fall, val av revisor 
11. Anteckning om kommunfullmäktige i Sundsvall och Timrå val av styrelseledamöter, 
suppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisorer jämte suppleant 
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman att besluta enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 
 
§ 15 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

§ 16 Rösträtt 

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av hen företrädda aktier utan 
begräsning i röstetalet.  

§ 17 Kommunstyrelsens rätt till insyn 

Kommunstyrelsen i Sundsvalls och Timrå kommun äger rätt att när som helst ta del av bolagets 
räkenskaper och övriga handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.  

§ 18 Firmateckning  

Styrelsen få inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening. VD äger därutöver rätt att teckna bolagets 
firma beträffande löpande förvaltning.  

§ 19 Utdelning 

Aktierna medför inte rätt till utdelning. Eventuell vinst i bolaget ska i den mån den inte reserveras 
helt användas för att främja bolagets syfte. 

§ 20 Hembud  

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas 
aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska 
därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade 
köpeskillingen. 

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till bolagets 
aktieägare med anmodan till den som önskar använda sig av hembudsrätten att skriftligen 
framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om 
akties övergång.  

Lösningsrätten ska enbart kunna utnyttjas för samtliga hembjudna aktier. Om flera 
hembudsberättigande anmäler sig ska aktierna så långt det är möjligt fördelas mellan de 
lösningsberättigade i förhållande till deras aktieinnehav i bolaget. Återstående aktier fördelas 
genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 
publicus.  
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Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 
vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad 
från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.  

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte 
erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.  

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 
framställdes hos bolaget.  

§ 21 Likvidation 

Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas bland aktieägarna. 

§ 22 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i Sundsvall och 
Timrå.  


