2016-03-30
Bilaga 1:
Underlag till beslut om fusion av Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB
Bakgrund
Stockholm Vatten-koncernen ägs indirekt av Stockholms Stad genom Stockholm Stadshus AB.
Moderbolag inom Stockholm Vatten-koncernen är Stockholm Vatten Holding AB. Stockholm Vatten
Holding AB äger bl.a. Stockholm Vatten AB (SVAB) (98%) som i sin tur äger det helägda dotterbolaget
Stockholm Vatten VA AB (SVVAAB).
Stockholm Vatten har anlitat PWC för att ta fram alternativ för att reducera antalet bolag och därigenom
uppnå en så effektiv administration som möjligt (t ex minskning av interna transaktioner, extern
rapportering, systemförvaltning) samtidigt som särredovisningen av VA-lagen mm upprätthålls.
Sammanfattning av förslag
För att reducera antalet bolag inom Stockholm Vatten-koncernen föreslås att fusionerna Stockholm
Vatten AB med Stockholm Vatten VA AB i en fusion där dotterbolaget Stockholm Vatten VA AB går
upp i Stockholm Vatten AB. Stockholm Vatten AB (övertagande bolag) övertar samtliga tillgångar och
skulder i Stockholm Vatten VA AB (överlåtande bolag).

En fusion mellan Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB kan genomföras utan några
skattemässiga konsekvenser och utan påverkan på skattemässiga underskott.
Registreringen av en fusion kan förväntas ta 3-4 månader från det att fusionsdokumentationen skickats
in. Detta inkluderar den obligatoriska underrättelseperioden om 2 månader för kända och okända
borgenärer, vilka kallas av Bolagsverket.
Givet att det överlevande bolaget har för avsikt att ta firmanamnet Stockholm Vatten AB, uppnås detta
utan vidare registreringsförfaranden om en fusion där dotterbolaget Stockholm Vatten VA AB går upp i
Stockholm Vatten AB.
Redovisningsmässigt omvandlas bundet eget kapital till fritt vilket kan vara en fördel.
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Inkomstskatt
Vid en kvalificerad fusion, som i aktuellt fall, föreligger skattemässig kontinuitet. Det innebär att det
övertagande bolaget tar över det överlåtande bolagets skattemässiga restvärden samt skattskyldighet
från och med ingången av det räkenskapsår som fusionen ägde rum. Den skattemässiga kontinuiteten
får alltså retroaktiv verkan och innebär att några löpande inkomstskattemässiga konsekvenser inte ska
inträda på grund av fusionen.
För det fallet skattemässiga underskott från tidigare år (s.k. inrullade underskott) finns i bolagen kan
generellt en beloppsspärr och/eller en utvidgad koncernbidragsspärr inträda.
Beloppsspärren innebär att till den del underskottet i det fusionerande bolaget överstiger 200 % av
vederlaget går det förlorat. Den utvidgade koncernbidragsspärren innebär att underskott från året före
fusionsåret kan spärras i maximalt fem år efter fusionsåret.
I aktuellt fall är det ett dotterbolag (Stockholm Vatten VA AB) som ska fusioneras in i sitt moderbolag
(Stockholm Vatten AB). Då det övertagande bolaget redan innan fusionen har det bestämmande
inflytandet över det överlåtande företaget, inträder därför inte en beloppsspärr.
Vad gäller den utvidgade koncernbidragsspärren kan konstateras att en sådan bara inträder om det
finns en koncernbidragsspärr mellan bolagen. Då en sådan i aktuellt fall inte finns kommer därför inte
heller en utvidgad koncernbidragsspärr inträda.
Mot bakgrund av ovanstående kan fusionen genomföras utan några skattemässiga underskott kommer
att påverkas av fusionen.
Redovisning
Redovisningsmässig vägledning om uppströms fusion ger BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag.
Fusionen ska redovisas utifrån sin ekonomiska innebörd. I det här fallet innebär det att det inte sker
någon reell anskaffning, en förteckning över de tillgångar och skulder som förelåg innan fusionen
kommer se likadan ut efter fusionen.
Vid fusionen ska koncernvärdesmetoden användas, vilket innebär att tillgångar och skulder som
övertas vid fusionen ska redovisas till koncernmässiga värden. Inga koncernmässiga övervärden finns i
detta fall, varför detta inte får någon praktisk betydelse vid fusionen.
Om bolagens redovisningsprinciper skiljer sig åt ska anpassning ske till det övertagande bolagets
principer. Det föreligger inga skillnader i redovisningsprinciper i detta fall, varför inte heller det får
någon betydelse.
Försäljning eller andra transaktioner som skett mellan bolagen innan fusionen ska elimineras i
samband med fusionen.
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Praktiska steg för att genomföra en fusion
En fusion där ett helägt dotterbolag går upp i sitt moderbolag är den vanligaste och enklaste formen av
fusion av svenska aktiebolag. Sammanfattningsvis måste följande beslut/handlingar tas/upprättas för
att genomföra en sådan fusion:
1. Beroende på om något av bolagen har anställda, om dessa är fackligt anslutna och/eller om
kollektivavtal finns, kan det bli aktuellt med arbetsrättsliga informations-/förhandlingsprocesser.
2. Ett första steg av själva fusionen är att styrelsen i båda bolagen fattar beslut om att genomföra
fusionen.
3. Bolagen ska upprätta och anta en fusionsplan. Fusionsplanen ska undertecknas av båda
bolagens styrelser och även av aktieägarna i moderbolaget (dvs. Stockholm Vatten Holding AB
och Huddinge kommun). Styrelsen i övertagande bolag ska även intyga att samtliga aktieägare
undertecknat fusionsplanen.
4. När en fusionsplan är antagen enligt (3) ovan ska ett revisorsintyg för båda bolagen utfärdas. I
detta ska anges att fusionen inte medför fara för att borgenärerna i övertagande bolag inte ska
få sina fordringar betalda.
5. Därefter ska det överlåtande bolaget underrätta kända borgenärer. Underrättelsen ska ske
skriftligen. Styrelsen måste även intyga att alla kända borgenärer har underrättats om fusionen.
De kända borgenärerna i övertagande bolag behöver inte underrättas, om revisorerna uttalar (i
yttrande ovan) att fusionen inte medför någon fara för dessa borgenärer.
6. När (1-5) är klara ska ansökan om tillstånd att verkställa fusionen skickas in till Bolagsverket. En
ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen sker genom en ansökningsblankett i original
skickas in till Bolagsverket (undertecknad av en styrelseledamot eller verkställande direktör i
övertagande bolag) tillsammans med bestyrkta kopior av fusionsplanen, de tidigare nämnda
styrelseintyg(en) och revisorsintyg.
7. Därefter inträder en period om två månader där Bolagsverket s.k. kallar på kända och okända
borgenärer.
8. Om inga borgenärer hör av sig och inget annat oväntat uppkommer kommer därefter
Bolagsverket att registrera fusionen. Fusionens rättsverkningar inträder den dag då
Bolagsverket registrerar beslutet om tillstånd att verkställa fusionsplanen.
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Stockholm Vatten och Avfall AB:s bolagsordning
Org nr 556 969-3111
§1
Bolagets firma är Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag.
§2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
§ 3.
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i, och
tillhandahålla administrativa tjänster och marknadsservice åt, rörelsedrivande dotterbolag
samt därmed förenlig verksamhet.
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms
kommuns kompetens.
§ 4.
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att optimera och samordna
verksamheterna i dotterbolagen som verkar inom VAoch avfallssektorn och därtill relaterad miljö- och utvecklingsverksamhet.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Stockholm s
Stadshus AB, helägt av Stockholms kommun.
§ 5.
Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000
kronor. Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.
§ 6.
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med lägst
tre och högst tio suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och
suppleanter samt bland dessa ordförande och vice
ordförande för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val
till kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den årsstämma som följer efter
nästa val till kommunfullmäktige.
§ 7.
För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor
och en revisorssuppleant. Revisor och revisorssuppleant skall vara auktoriserade
revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt
aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap 21 § första stycket som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant för denna,
dock längst till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap 21
§ första stycket som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa
gång.
§ 8.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före
stämman.
§ 9.
Årsstämman hålls senast under maj månad. Vid årsstämman skall
följande ärenden förekomma till behandling.
1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsmän
4. Godkännande av dagordningen
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt (i förekommande fall)koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelser av resultaträkningen och balansräkningen samt (i
förekommande fall) koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den
fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och
suppleanter
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och
suppleant
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.)
§ 10
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 11.
Den som avser att överlåta aktie, genom köp, byte eller gåva, till annan
aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, skall genom skriftlig
anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan skall
framgå de villkor som gäller för förköpet.
Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.
När aktie har anmälts till förköp skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje
förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att
skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från
anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas
genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits skall aktierna, så långt det
är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt
förköpsanspråk.
Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville
utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.
Aktie som förköps skall betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.
§ 12.
Kommunstyrelsen i Stockholms kommun äger rätt att ta 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.
§ 13.
Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt fattas.
Beslut i följande frågor skall alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt.
Bildande av bolag,
Investeringar, t.ex. köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exkl. mervärdesskatt,
samt
Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
§ 14.
Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

Stockholm Vatten AB:s bolagsordning
Org. nr. 556 210-6855
§l
Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company
används i internationella sammanhang.

§2
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.
§3
Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att driva den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms kommun och i vissa till Stockholm angränsande
kommuner och driva affärsverksamhet inom VA-sektorn samt samverka med andra vatten- och
avloppsintressenter i regionen. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen
för Stockholms kommuns respektive Huddinge kommuns kompetens.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar proportionerligt i förhållande till ägarandel tillfalla
moderbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB, ägt av Stockholms kommun genom Stockholms
Stadshus AB och Huddinge kommun.
§4
Aktiekapitalet skall vara lägst etthundratjugofem miljoner (125 000 000) kronor och högst
femhundra miljoner (500 000 000) kronor.
Antalet aktier skall vara lägst l 250 000 och högst 5 000 000.
§5
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med lägst tre och högst tio
suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer högst tio ledamöter och suppleanter samt
bland dessa ordförande och vice ordförande. Huddinge kommunfullmäktige väljer två
representanter till styrelsen. I samråd med kommunfullmäktige i Stockholm bestäms vilken av
dessa representanter som skall vara ordinarie respektive suppleant. Samtliga utses för tiden från
årsstämman som följer närmast efter det val till respektive kommunfullmäktige förrättas till
tiden vid slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till respektive kommunfullmäktige.
§6

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljer bolagsstämman en revisor och
revisorssuppleant. Revisor och suppleant skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som
revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9
kap. 21 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant för denna, dock
längst till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första
stycket som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.
§7
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före
stämman.
§8
Årsstämman hålls senast under maj månad. Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma till
behandling.
l. Val av ordförande till stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda
balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet får styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Anteckning om
a) Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
b) Huddinge kommunfullmäktiges val av representanter i styrelsen.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och
suppleant.
13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:55 l)
eller bolagsordningen.

§9
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 10
Vid bolagsstämman får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och
företrädda aktier utan begränsning av röstetalet.
§ 11
Den som avser att överlåta aktie, genom köp, byte eller gåva, till annan aktieägare i bolaget,
eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets

styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan skall framgå de villkor som
gäller för förköpet.
Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.
När aktie har anmälts till förköp skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje
förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att
skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från
anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.
Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas
genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits skall aktierna, så långt det är
möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.
Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville
utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.
Aktie som förköps skall betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.
§ 12
Kommunstyrelsen i Stockholm respektive Huddinge kommun äger rätt att ta 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.
§ 13
Stockholms och Huddinges kommunfullmäktige skall besluta om principerna för taxor
beträffande vatten och avlopp för respektive kommun.
§ 14
Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt:
• Bildande av bolag,
• Investeringar, t.ex. köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exkl. mervärdesskatt,
samt
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 15
Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

Stockholm Avfall AB:s bolagsordning
Org nr 556 969-3087
§ 1.
Bolagets firma är Stockholm Avfall Aktiebolag.
§ 2.
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
§ 3.
Föremålet för bolagets verksamhet är att insamla, transportera, återvinna och bortskaffa
avfall samt därmed förenlig verksamhet.
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns
kompetens.
§ 4.
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att bedriva
Stockholms kommuns avfallshantering enligt miljöbalken och annan lagstiftning.
Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av lokaliseringsprincipen
och likställighetsprincipen.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Stockholm Vatten och
Avfall AB, ägt av Stockholms kommun genom Stockholm Stadshus AB.
§ 5.
Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000
kronor. Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.
§ 6.
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med lägst
tre och högst tio suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och
suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande för tiden från årsstämman som
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 7.
För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen,

koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer
bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant.
Revisor och revisorssuppleant skall vara auktoriserade revisorer.
Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen
(SFS 2005:551) 9 kap 21 § första stycket som
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant för denna, dock
längst till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap 21 § första
stycket som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.
§ 8.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast
två veckor före stämman.
§ 9.
Årsstämman hålls senast under maj månad. Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma
till behandling.
1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsmän
4. Godkännande av dagordningen
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelser av resultaträkningen och balansräkningen samt (i förekommande
fall) koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den
fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställandedirektören
10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.)
§ 10.
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 11.
Den som avser att överlåta aktie, genom köp, byte eller gåva, till annan aktieägare i bolaget,
eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets
styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan skall framgå de villkor som
gäller för förköpet.
Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje
förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att
skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från
anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.
Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas
genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits skall aktierna, så långt det är
möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.
Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville
utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.
Aktie som förköps skall betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.
§ 12.

Kommunstyrelsen i Stockholms kommun äger rätt att ta 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.
§13.
Stockholms kommuns kommunfullmäktige ska besluta om avfallstaxan.
§ 14.
Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
fattas.
Beslut i följande frågor skall alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt.
• Bildande av bolag,
• Investeringar, t.ex. köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exkl. mervärdesskatt,
samt
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
§ 15.
Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges
medgivande.

