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s 1 FTRMA

lìola¡;cts firma är Fyrstads flygpÌats Akticbolâ9.

5 2 sÄrE

Styrelscn sl<aìì ha sjtt sätc ì Tlollhâttans l<onnrun, Västra Götiìlands lâÙ. tìolagsstümma {Ìir'hüìÌas i

1ìîllhättans, Vänersborfls, IJddevalla ellel Lysekils konÌnun lV¿islla G¿italands län.

5 3 VERKSAM H ETSFöREMÂL

Ilolaget har till fôrcmål för'sin vcrl<samhet att driva flyßplats ¡ FyÌstadsrogior)cn. Ilolagct är

skyldÍBt atl utliirâ de uppdrâg s^oÌ11 bolaget tilldelas av sinâ ¿igare. Veì"1(sänìheten sl(a bedrivas iåt

ägarna och i ägarnas ställc.

S 4 ÄruoavÄrer MED BoLAGETs vERt(sAMHEr

Boìagets ärrclaurål àr att f¿ir"l'folllì¿ittÍr ns -, VünersborÉls-, llddcvalla- och Lyscì<ils I<onrrnuner

ansvar-a fót'att flygh-afiì< tilì och från l.'yrstadsregior'ìcn ì(an bedrivas på ett sál(ert oclì effel(tivt
sätt n.rcd god s0rvicc für-flygpìatsc[s ì<under:

Vcrl<samhelcu ska bedriv¿s i cnlighcl mcd dc kommunâlrüttsliflíì princiÞenra som stadß¡ìs i

Komlïunâllagen ( 1991:900). Sjä)vkostladsplincipen gällel mecl undantag avseende tle delar av

vcrl(s¿ìmlrotcr] sorìr utgörs av upplåfcls0 och firsâìjniug av thst oìlor lös ogcndorn och an nan

förvaltnin g av egencìoln,

Sl<ulle troÌaget uppli!sas sl<aìl cless behärllna tillgár¡¡al lcspel<tíve skukler tilÌlalla respektivc:

bcl¿ìstâ aì(tioäg! 'r]a cftor cleras anclcl av aktickapitalct.

€ 5 HANDLÍNGARS OFFENTLIGHET

Âllm¿inheten haI r'âtl:alrt ta cìel :rv haldìin¡;ar hos bùla¡jet ellligt de gì r,rrder som giiller fìir'
aìltnànna hancllitrgals offeirtlighct i 2 kap 'l'ryckirihetslìiro|dningen (l949r 105,'l'F) ocll offcntlifìhets-

od) scl(rcLessliìBen [2009r4 00, 0SLJ.

Fr-ågan om utlàirnnande av lranclling irvgörs äv verl(stäìlâncìe direl(tör'en eller efter dcnncs

bcstânìnÌårÌdc. Vägran att ìrtlänuÌa lìandìing skalì pÍì söl<andcns begäran prövas av styt'clscIr.

ç 6 FULLMÂKTIGES RÀTT ATT TA S]AILNING

I(om¡runfìrllmàl<ljge i ägarì<omnrunerna sl<a lä ta ställning till beslut i verksalnheten som "ár av

principiell betydelse elleI annars ¿rv stön e vil(t, innan bolâget fattar beslut i fiågan,
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S 7 AKTIËI(APITAL

Aktiekapitalct skaÌl r-rtgòra lägst 2 000 000 l<l'onor och högst I 000 000 kronor.

9 8 ANTAL AKTIER

I bolagcl skall Iìnnäs ìágst 2 000 al(tier och h¿igst I 000 âl(tieì;

5 9 STYRETSE

StyrcÌse¡ skall bcst;ì av lägst 4 och högst 6 ledamöter rned samma artal suppleantet:

Styt eìsen utses av ägarÌ<onrDrunernas rcspcl<tive l<ommunfullmäl(tige, Av Trollhlìttans stads
l<ommr¡nfullmâl<tige utses två ledanlüte| och elì suppleant, äv Vänersborgs l<ommuns ocl'l

Uddevalla kommuns l<omlÌunfulhì¿iktige utses var sin Ierlanot och va¡: sin suppleant nreclan av
l.yseì<ils l<ommuns l<ommunfulllnäl<tige utses en suppìeânt.

Slyrels0rìs rnândatperiod utgòr tidcrì fr'än den ¿il.sstälnrnâ sorn Fôljer n¿irmast eftïr val tìll
l<ommuufullmäÌ<tige fö 'ättats intill slutet av clen årsstämma som föìjet efter tì¿istâ vâl tiÌÌ
l<omnunfulìnräl<tigc.

Ilolâgsslümman uts0r' ol dfor¿ìtrclc och vicc ortltÌjl andc i l)o]agcts st),rcLsc.

Bolagets verksaml'ìetsansvarjge sl<all vara adjungerad vid styrcLsens samnlantriiden,

ç 10 REVTSOR

Iìtjr gransl(ning âv bolagets årsrcdovisning j¿imte r¿il(ensl<apcr samt styrclscns och verl<stàll¡ude
dirchtijrcns fìirvaltning ulses åv bolâgsstämmar en aul<Lol.Íser.acl rcvisor jâmte suppleant,

Iìevisolns och supplcantcns uppdrag gälìer tilL slutet av d(rtì år'sstämura som hålls under det
fjàrde r¿il(ensl<apsål'et eftcr revisol'svalet.

511 LEKMAN NAREVISORER

Irür samma mandatporÍocl s-ot'ìt gâllet" liir liolagcts t-ovisor skall àgarl<ommrìncrnã utse tvä
lel<mannarer¡isorr:t me¿l tvii suppleantel:

þ 12 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

l(allclsc till bolagsstämrna sl<all sl<e genom brov Drod posten tìlÌ aktieägat.nä tidigast scx vecl<or
oclì senast två vl]cl<or fiire stâmnr¡.



s 13 ARENDEN pÅ ÅnssrÄvvn
Ål s¡tånrnl¡ hiìlls lndcr ¿ìliril Êllel rrlaj Irirrirri, ltir ir sstii nr rr¡ slr¡ ll läliiì¡tdÈ iitenclÉrr heh¡rttdlasr

1, Stâmrr:ansô¡rpnande

2. Vâl av ordlürancle vid slämmarì

3. IIppr'âltande och godL<änuande av r¿istlängd

4. Val av cn eller två protol(olljusteråre

5. Gocll<ânnanclc av dagorduing

6. Pt'övning av orn stämrnan blivit behörigen sarnmank¿ìllad

7. Iìramliìg¡¡audc och redovìsnÍng av årsrcdovisningcn, rcvisionsbcráttelsen oclì

lekrnannalevisorernas gransl<ninÉìsl'appot't

B. Beslì,rt om

a) faslställelse av rosultat- och balâusrâl(rin¡l,

b) dispos,tioneì beträffànde bolagets vinst ellcr lörlust euliBt den fastställdÍr
balansr'¡jkningcn 0ch

c) iìnò^v¿rrsfi'ÍlÌet f¿ir"stylelselùdamötcr och vcrkstíillandc djl'ol(tüt'

lì'astställandc av ¿rrvoalcn åt styreÌsen, reviso):n ocìr ìel(mannarevisorerrìa med suppleanter-

,Antecl(ning olr ägall(onìmuììer"nas konrrnunfulhlâl<tiges vaì av styrelseledarnäter sanìt
suppleanter för rlcssa

Antccktìir'ìg om âgall<orrrmuncmas v¿rl av lcl<manarcvisorcr samt supplcante l fär dcssa

I filre komnralrde faÌl v;rL av revisol jämtc supplcar'ìt samt val av ordförancìe och vice
ordfôt ar'ìde ì bolagcts stylcìlsc

Annat àrende som anÌ<ornmel på bolagsstämman 0nligt Al(tiebolagslagen (2005:551, AÌìÌ-,)

eller bolagsordningen

514 EOLAGSSTÄMMANS KOM PETENS

Beslut i fijljande frågor sl<a alltid fattirs av bolagsstämman

. ingående av avtal eller överelìsl(onrlnelser vill<a - oavsett kontral(tsvâr'det - âr av str¿ìtegisll
ellcr princjpicll l)ctydeìse fôr' ägall<ommuncrna,

¡ lusion ¿ìv Företâg,
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bildancle och förvàilv av bolag ellel andcì i bolag,

ram für borgensåtagancìe,

köp cllor fôì'sáljning av fast c"gendom ôvo"stigande cttbclopp orn l5 000 000 SIìK exkl monts
pel alTärstillfälle,

övt'iga fr'ågoI av pl-incipielL bcskafþrìlìet eller ¿ìv stijrre viì(t.

ç 15 FIRMATEC|(NARE

Styrclscn [är'intc bernynrliga arìnan än sLyrclsclcdanrot eller verl<stàll¿rnde dircl(tör att tecl(na
bolagets lirma. Bolagcts filtua får tecl<nas av end¿ìst två pcrsonc:t.i lôrcning.

ç 16 RÄKENSKAPSÄR

Kalen de l'ål- sl<a ll vat a bolagets râl<cnsl<apsår.

5'g HEMBUD

II¿rr âktic - oavsctt fär]gcts art - üvcrgátt till ny àgârc, sl(aìl al(tìcn genast av f¿irvät-varetì

al<ticn sl<all clãr'vid styr'ì<as. Anmàlan sì<all àvcn innehälla uppgiff oÌn villl<orcn fòr
âgandcrál,ts¿ivelFángcn och clet'ì ersâttning s^otÌì Lirnnats fÌir al{tien s¿rnlt rle vilìkor.som
[d]'vär'varelì ställer lör inlösen.

Nâ¡ anmàlan gjot^ts onì al(ties ijvet-gång, sl<all clctta gcnom styrelsens fiirsorg genast antcd(nas i
al<tiebohen med uppgifl om dagen fiír anmälan. Bolaget sÌ<all lámna elì u derrättel.se onr

heurbutlet [illvalje lösningsberättigad rned l<änd postadless ned aiì]nodâlì, tilì den sotn örìsl(ar
hcgagua lüsnirgst ätton, ¿ìtt sl(riftìgon frâurslãllâ lösningsansprål< hos bo)agct.s styrclse inonr fyra
månadcr räkn¡rt fl ån anrnâlan till styreìscn om ¿ìkties òverg¿ììrg. Irbjudaude orn hernbrrcl fål' jnte

Lrtnyttjas för ett mindl'e antâl al(tier än erbjLrdandel; omfattar.

Annül¿n oln lüsningsrätt slcìll gerorn styrelscns fiirsorB gcnast ântecì(nâs i ¿rktiebol<en med
ttppgift orn dirgen fôt'anmälan. Anmälet-sig llera I ösningsb erättigad c, sl(all föt'e träd es1át[er'ì clcnì

emcllan bestämmas gcnorn lotLr'rjrìg, vcrl(ställd genóm notarjus publicus, dod( att om santtidigt
flcra aktier hernbiudits, aktierna fiiÌst, skall fördelning sl<e utifrån alrtuellt al(tieinnclìav i boìaget
blantl dem som framställt ìüsningsansprák.

l,tiscnbcloppct sl<all utgüras, dâr fånget är l(ôp, âv kiìpesl(illingcn och Í òvl.igt motsvara clct Þr.ìs
sonl kan puiräkttas vid försäljning undel normala föt'hållandeu, Lösenbeloppet skalì Lrctalas inom
en nrånad frän clen tidpuukt clå Iôsenbeloppct blcv bestâmt.
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I(onrnel fÌjlvärva|en oclì derì sor'ìr begärl, âtt fä Lösa in âl(tielna inte öve)'ens i li'ågan om inlósen,
sl<all clcn sonr har begär't inlösen inom tvà m ånadcr från dot att lòsningsansprål<ot framstäl]d es

hos bolaget väcl<a lalan angående hcurbudct.

När'(ìet stär'klart att Iösnillgsrätter irìle utryttjas, ¿ìgeÌ den sour gjort hembucìe l att bli
Ì'cgistrelad för- al{tien.

llndcr he¡nbudstirlen har ijvcrlàtirrc¡ rütl att. ut¿iva r'ôstÌ'¿ittclr och dânned sanrr'Dar'ìhät.rgandc

rättighetcl för al<tien.

S18 lNSPliì(Tlû¡\ìSR¡{T'I'

Äglrkorilttrun erna ilger" r'ii ll rt1 lil llÈl v hol¿lììelr lrnìr¿l liugil t' ocl! rske rsk;r¡rcl rr rrrr I rivr i¡.i1

inspel(tera bolag[lt ocìr dess verl<sanrlìel, Dclta g¿illel docl< en¿last i den lnån hincler cj nlöter pri

grund av för'fattni ngsf egì eracl sc)<r'etcss.

(i 19 ÀNDRING AV BOLAGSORDNING

Denna boli.tgsorcìning lär inl.e ündras utâr'r Bodl<ünnandc ¿rv l(ornmì.ìnÍulhnüì(tige j thlllrâttaus-,
Váuersborgs-, Uddevalla- och Lysekils Ì(ommurìer'.


