
BOLAGSORDNING FÖR DRILLCON AB 
 
§ 1. Firma 

 
Bolagets företagsnamn är Drillcon AB (publ.). 
 
§ 2. Styrelsens säte 

 
Styrelsen har sitt säte i Nora kommun, Örebro län. 
 
§ 3, Bolagets verksamhet 

 
Bolagets ska utföra borrningar på entreprenad, bedriva handel med värdepapper, lös egendom, 

huvudsakligen inventarier, och fast egendom, samt idka annan därmed förenlig verksamhet. 

 
§ 4. Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst kr 1 600 000 och högst kr 6 400 000. 
 
§ 5, Antal aktier 

 
Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000. 

 
§ 6. Styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av 4–7 ledamöter med 0-2 suppleanter. 
 
§ 7. Revisorer 
 
Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett eller två 

revisionsbolag. 

 
§ 8. Kallelse 
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen 
kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. 

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före 
bolagsstämman. 

 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets 
webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. 
 
§ 9. Rätt att delta på stämman 
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagna i utskrift eller 
annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, 
dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag 
får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 
inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 
 
 
 
§ 10. Avstämningsförbehåll 
 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998: 1479) om värdepapperscentraler 
och kontoföring av finansiella instrument. 
 
 
§ 11. Räkenskapsår 

 
Räkenskapsåret ska vara 1 januari - 31 december. 



 
§ 12  Rättigheter på bolagsstämma 
 
Styrelsen får samla in fullmakter till bolagsstämma i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen 
(2005:551) och får inför bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna rösta per post före 
bolagsstämma. 
 
  Denna bolagsordning antogs vid årsstämma den 19 maj 2021. 

 
 

 


