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BOLAGSORDNING FÖR FYSIOTERAPEUTERNAS FYSIOTERAPEUTERNA 

SERVICEAKTIEBOLAG 

 
Antagen den  21/5-2014 Fysioterapeuterna Serviceaktiebolag är ett helägt dotterbolag 

som ägs av Fysioterapeuterna. 

 
§ 1  Bolagets firma är Fysioterapeuterna Service- 

Firman  aktiebolag, org nr 556430-1678 

 

§ 2 

Säte  Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm 

 

§ 3 

Verksamhet Bolaget skall för Fysioterapeuternas företagare genomföra utbildning, 

information, ekonomisk och juridisk rådgivning samt idka därmed 

förenlig verksamhet 

§ 4 

Aktiekapital  Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor och högst 200 000 kronor 

 

§ 5  

Aktier  Antalet aktier ska vara lägst 100 aktier och högst 200 aktier 

 

§ 6 

Styrelse 

 Styrelsen ska bestå av lägst två och högst 4 styrelseledamöter med lägst 2 

och högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och 

styrelsesuppleanterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden 

intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma 

Styrelsen må bemyndiga annan än styrelseledamot och styrelsesuppleant, 

att teckna bolagets firma. 

§ 7 

Revisorer För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna 

samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor 

och en revisorssuppleant 

§ 8 

Kallelse Kallelse till bolagsstämma sker genom brev med posten eller e-post, till 

Fysioterapeuterna tidigast 4 och senast två veckor före bolagsstämman. 

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom sex månader efter 

räkenskapsårets utgång. 
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§ 9 

Bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till 

behandling 

1. Val av ordförande vid bolagsstämman 

2. Upprättande av och godkännande av röstlängd 

3. Val av två justeringsmän 

4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 

5. Godkännande av dagordning 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

7. Beslut om 

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen och 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 

9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor och 

revisorssuppleanter. 

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 

(1975:1385) eller bolagsordningen 

 

§ 11 

Räkenskapsår  Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december. 

 

 


