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BOLAGSoRDNING FÖR MELLANSKÅNES RENHÅIT,NTNcSAKTIEBoLAG

Godkänd av kommunfullmäktige och antagen på bolagsstlimma

$ l Firma
B olagets fi rma är Mellanskånes Renhållningsaktiebolag.

$ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Eslövs kommun, Skåne lân.

$ 3 Verksamhetsftiremål
Bolaget skall ha till föremål ftir sin verksamhet att
- insamla,förvara, transportera och omhändertaga avfall och
- ftirsälja utvunna produkter samt tjänster inom miljö- och avfallsområdet

$ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att inom kommunerna Eslöv, Hörby och Höör hantera renhållningsfrågor
enligt $ 3 med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för kommunmedlemmama
åindamålsenligt och effektir,t sätt samt med tillämpning av den kommunala självkostnads- och
likstäl li ghetsprincipen.

Tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder ftir utdelning av vinst
fran bolaget så länge vinsten ej överstiger skälig fürräntning på det av aktieägarna i bolaget
tillskjutna kapitalet.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla kommunerna Eslöv, Höör och Hörby i
proportion till aktiekapitalets fördelning.

$ 5 Kommunfullmäktiges rätt attta ställning
Bolaget skall bereda kommunfullmåiktige i ägarkommunerna möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
fattas.

Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant slag att respektive
kommunfullmäktige skall beredas möjlighet attta ställning skall samråd ske med
ägarkommunema.

$ 6 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2.000.000 och högst 6.000.000 kronor
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$ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst2 000 aktier och högst 6 000 aktier.

$ I Styrelse
Bolagets styrelse skall bestå av nio ledamöter och nio personliga ersättare.

Styrelsen är beslutftir om mer än hälften av hela antaletröstberättigade styrelseledamöter är
närvarande. vid lika röstetal gäller den mening ordfüranden biträder.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Eslöv, Höör och Hörby kommun ftir tiden från den
årsståimma som hålls efter det att allmänna val till kommunfullmäktige förrättats och intill slutet
av den årsstämma som hålls efter nästkommande sådant val.

Ärsstämman utser ordfürande och vice ordfürande inom styrelsen.

5 av styrelsens 9 ledamöter och ersättare till dessa skall utses av kommunfullmäktige i Eslövs
kommun.

2 av styrelsens 9 ledamöter och ersättare till dessa skall utses av kommunfullmäktige i Höörs
kommun

2 av styrelsens 9 ledamöter och ersättare till dessa skall utses av kommunfullmtiktige i Hörby
kommun.

$ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens ft)rvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn fär av bolagsstämman
en revisorssuppleant utses. Revisoms - och i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller
till slutet av den årssttimma som hålls under det fiärde rtikenskapsaret efter revisorsvalet.

$ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller ñr bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Eslövs
kommun utse 1 av 3 lekmannarevisorer med suppleant.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Höörs
kommun utse 1 av 3 lekmannarevisorer med suppleant

För samma mandatperiod som gäller ftir bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Hörby
kommun utse I av 3 lekmannarevisorer med suppleant

$ 11 Kallelse till bolagsståimma
Kallelse till bolagsstamma skall ske genom brev med posten till aktieägamatidigast fira veckor
och senast två veckor füre stämman hålles.
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$ 12 Ärenden på årsstämman
,Ä¡sstämma hålls en gång årligen under april eller maj månad. Därvid skall ftiljande ärenden
förekomma:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordfürande vid ståimman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas

granskningsrapport
9. Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller fürlust enligt den fastställda

balansräkningen
c) ansvarsfrihet ftir styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
1 1. Val av ordförande och vice ordförande
12. Yal av revisor och revisorssuppleant
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

$ 13 Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår

$ 14 Firmateckning
Styrelsen far ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande fär endast avse två personer i fürening.

$ 15Inspektionsrätt
Kommunstyrelserna i Eslöv, Höör och Hörby kommuner äger rätfta del av bolagets handlingar
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast
i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

$ 16 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmdktige i Eslövs, Höörs
och Hörby kommun.




