
Antagen på extra bolagsstämma den 23/2 -  2018.

Bolagsordning för Cambio Welfare Systems AB
Org ma 556618- 8230

Fg 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Cambio Welfare Systems AB.

% 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Östergötland (län), Motala (kommun).

Ffi 3. Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom data, tela'iik,
tjänster, process- ocli projektledning, samt app1ikationsutveck1ing för administrativa system
inom offentlig verksamhet och privat näringsliv, samt därined förenlig versamliet.

% 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

% 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

% 6. Styrelse

Styrelsei'i ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst tre
styre1sesupp1eanter. Styrelseledamötema och styre1sesupp1eanterna vä5s årligen på ordinarie
bolagsstämma för tiden intill  slutet av nästa ordinarie bolagsstäinma.

% 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens föi-valtning utses 1- 2 revisorer med eller utan revisorssuppleant.

% 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e- post till aktieägarna tidigast
fyra veckor ocli  senast två veckor före bolagsstämman.

% 9. Ärenden på årsstämma
Årsstämma liålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska
fö5ande ärenden förekomma till behandling.

1. Val  av ordförande  vid  stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit  behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut  om

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräla'iingen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan
förekommer.



8. Fastställande av arvode till styrelsen OC1] revisorenia.
9. Val till styrelsen ocli i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

eller bolagsordningen.

% lO. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden OIO1 - 1231.

% ll.  Hetnbud

Har aktie övergått till person, so'i'n inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast
hembjudas aktieägarna till inlösen genom slifi:lig anrnälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten
av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift läinnas om den
betingade köpeskillingen. Hembudet ska ej kumia ritnyttjas för ett mindre antal aktier än
erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje
lösningsberättigad, vars postadress är känd för bolaget, med am'nodan till den som önskar
begagna sig av lösningsrätten, att slaifl:ligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två
månader, räknat från anmälan lios styrelsen om akties övergång.

Arunäler sig flera lösningsberättigade, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas
mellan de lösningsberättigade i föföållande till deras tidigare inneliav av aktier i aktiebolaget.
Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

När äganderätten övergått genom köp ska köpeskillingen utgöra lösenbelopp. Om partema i
övriga fall inte kan komma överens angående lösenbeloppet för hembjudna aktier, ska det
bestärmnas iden ordning lagen (1999:116) om ski5eförfarande stadgar. Aven annan tvist än
om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen (1999:116) om ski5eförfarande stadgar.
Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Koinmer förvärvaren och den som begäit inlösen ej överens i fråga om inlösen, får
den som begärt inlösen väcka talan inom 2 månader från det att lösningsanspråk
framställdes hos bolaget.

Värdering av bolaget ska göras med utgångsprinkt från substansvärde, med tillägg för
värdering av framtida intäker på levererade produkter ocli kontrakt, värdet av dessa fastställs
som nuvärdet av gällande avtal för aktr'iella kontrakt. Hänsyn skall ej tas till värden som
koi mner från framtida nedlagda konsultinsatser.

En tvist om lösningsrätt av aktie eller om lösenbeloppets storlek, prövas av skiljemän enligt
svensk lag.

Om inte inom stadgad tid någon lösningberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte
erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort liembudet, att bli registrerad för aktien.


