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Firmateckning inom Stockholms Stadshus AB
Koncernledningens förslag till beslut
Koncernledningen beslutar följande.
1. Bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordförande Anna König
Jerlmyr, vice ordförande Karin Wanngård, verkställande direktör Magdalena
Bosson, vice verkställande direktör Krister Schultz, ekonomidirektör Peter
Kvarnhem, administrativ direktör Lena Häggdahl, verksamhetscontroller
Carolina Tillborg, två i förening.
2. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m. för
Stockholms Stadshus AB godkänns.
3. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Bakgrund
Firmatecknare är de personer som har rätt att skriva under i bolagets namn med rättslig
bindande verkan. Hela styrelsen (alla ledamöter) tillsammans, har rätt att företräda
bolaget och teckna dess firma. Enligt 8 kap 29 och 36 §§ aktiebolagslagen äger VD, och
dennes suppleant, vice VD, generellt att företräda bolaget utåt och teckna dess firma i
vad som avser all löpande förvaltning. Avtal som inte avser löpande förvaltningsåtgärder
enligt 8 § kap 29 § ABL ska alltid tecknas av två firmatecknare i förening, i enlighet
med bolagets arbetsordning.
Ärendet
Nuvarande rätt att teckna firma fastställdes av styrelsen 2018-11-28.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om val av ledamöter och suppleanter för en ny
mandatperiod för tiden från ordinarie årsstämma år 2019 fram till ordinarie årsstämma
2023. Den nya styrelsesammansättningen är anmäld till Bolagsverket. Med anledning av
att Rega Hadasch avslutar sin anställning hos Stockholms Stadshus AB behöver bilagan
med beloppsramar för beställningar och attester justeras.
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Bolagets firma ska tecknas två i förening av
 Ordförande Anna König Jerlmyr,
 Vice ordförande Karin Wanngård,
 Verkställande direktör Magdalena Bosson,
 Vice verkställande direktör Krister Schultz,
 Ekonomidirektör Peter Kvarnhem,
 Administrativ direktör Lena Häggdahl,
 Verksamhetscontroller Carolina Tillborg,
Därtill tecknar hela styrelsen tillsammans bolagets firma.

Bilagor
1. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov.
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