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Bolagsordning för Sound Dimension AB 

Org. nr 556940-9708 

§ 1  Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är Sound Dimension AB. Bolaget är publikt (publ).  

§ 2  Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Karlstads kommun, Värmlands län. 

§ 3  Verksamhet 

Bolagets verksamhet ska vara att utveckla, tillverka, sälja samt bedriva konsultverksamhet för tillverkning 
och licensiering av produkter rörande ljudåtergivning, ljudinspelning samt därmed förenlig verksamhet. 

§ 4  Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.     

§ 5  Antal aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000.  

§ 6  Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst två styrelsesuppleanter. 
Ledamöterna och suppleanterna väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

§ 7  Revisorer 

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. 

§ 8  Kallelse 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. 
Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra 
ska annonsering istället ske i Dagens Industri. 

§ 9  Anmälan till stämma 

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 
tredje stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till 
stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden 
ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan. 

§ 10  Ärenden på årsstämma 

På årsstämman ska följande ärenden behandlas. 

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en eller två justeringsmän. 

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

5. Godkännande av dagordning. 



6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

7. Beslut om 

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 

b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 

9. Val till styrelsen och av revisorer. 

10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 

§ 11  Räkenskapsår 

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december. 

§ 12  Hembud 

Har aktie övergått till aktieägare eller 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. 

Hembudet ska ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. 

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie. 

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad, vars postadress är känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av 

lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från 

anmälan hos styrelsen om akties övergång. 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, 

verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan 

ske, ska fördelas i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. 

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av 

åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. 

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen 

väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget. 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges 

inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 

§ 13  Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

______________________ 
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