Antagenpå extra bolagsstämmaden 23/2 - 2018.

Bolagsordningför Cambio Welfare SystemsAB
Org ma556618- 8230
Fg
1. Företagsnamn
Aktiebolagetsföretagsnamnär Cambio Welfare SystemsAB.
%2. Säte

Styrelsen
skahasittsätei Östergötland
(län),Motala(kommun).
Ffi3. Verksamhet

Föremåletför bolagetsverksamhetär att bedriva konsultverksamhetinom data,tela'iik,
tjänster,process- ocli projektledning, samt app1ikationsutveck1ing
för administrativasystem
inom offentlig verksamhetoch privat näringsliv, samt därinedförenlig versamliet.
%4. Aktiekapital

Aktiekapitaletskavaralägst 100 000 kronor ochhögst400 000kronor.
%5. Antal aktier

Antalet aktier ska varalägst 1 000 och högst 4 000.
%6. Styrelse

Styrelsei'iska beståav lägst tre och högst åtta styrelseledamötermed högst tre
styre1sesupp1eanter.
Styrelseledamötemaoch styre1sesupp1eanterna
vä5s årligen på ordinarie
bolagsstämma
för tiden intill slutet av nästaordinariebolagsstäinma.
%7. Revisorer

För granskningav aktiebolagetsårsredovisningoch räkenskapernasamtstyrelsensoch
verkställandedirektörensföi-valtning utses1- 2 revisorermed eller utan revisorssuppleant.
%8. Kallelse

Kallelsetill bolagsstämma
skaskegenombrev medposteneller e- posttill aktieägarnatidigast
fyra veckor ocli senasttvå veckorföre bolagsstämman.

%9. Ärendenpå årsstämma
Årsstämma
liålls årligeninom 6 månader
efterräkenskapsårets
utgång.Påårsstämman
ska
fö5ande ärendenförekomma till behandling.
1.

Val av ordförande

2.
3.
4.
5.
6.

Upprättandeoch godkännandeav röstlängd.
Val av en eller tvåjusterare.
Prövandeav om bolagsstämmanblivit behörigensammankallad.
Godkännandeav dagordning.
Framläggandeav årsredovisningenoch revisionsberättelsen.

7.

Beslut om

vid stämman.

a) Fastställandeav resultaträkningenoch balansräkningen.
b) Disposition av aktiebolagetsvinst ellerförlust enligt denfastställda balansräla'iingen.
c) Ansvarsfrihetåt styrelseledamöternaoch verkställandedirektören, när sådan
förekommer.

8. Fastställandeav arvodetill styrelsenOC1]
revisorenia.
9. Val till styrelsenocli i förekommandefall av revisorer.
10. Annat ärende,somskatasupp på bolagsstämman
enligt aktiebolagslagen
(2005:551)
eller bolagsordningen.
%lO. Räkenskapsår
Bolagetsräkenskapsår
ska omfattaperiodenOIO1- 1231.
%ll.

Hetnbud

Har aktieövergåtttill person,so'i'ninte förut är aktieägarei bolaget,skaaktiengenast

hembjudas
aktieägarna
till inlösengenomslifi:lig anrnälan
hosbolagetsstyrelse.
Åtkomsten
av aktienskadärvid styrkassamt,där aktienövergåttgenomköp, uppgiftläinnasom den
betingadeköpeskillingen.Hembudetskaej kumiaritnyttjasför ett mindreantalaktier än
erbjudandetomfattar.
När anmälangjortsom aktiesövergång,skastyrelsengenastskriftligenmeddeladettatill varje
lösningsberättigad,vars postadressär kändför bolaget,med am'nodantill den som önskar
begagnasig avlösningsrätten,att slaifl:ligenframställalösningsanspråk
hosbolagetinom två
månader,räknatfrån anmälanlios styrelsenom aktiesövergång.
Arunälersigflera lösningsberättigade,
skasamtligaaktier sålångt det är möjligt fördelas
mellandelösningsberättigade
i föföållandetill derastidigareinneliav av aktieri aktiebolaget.

Återstående
aktierfördelasgenom
lottningavaktiebolagets
styrelse
eller,omnågon
lösningsberättigadbegär det, av notariuspublicus.

När äganderätten
övergåttgenomköp skaköpeskillingenutgöralösenbelopp.Om partemai
övrigafall inte kankommaöverensangående
lösenbeloppet
för hembjudnaaktier, skadet
bestärmnasiden ordning lagen (1999:116) om ski5eförfarandestadgar.Aven annantvist än
omlösenbeloppetprövasi denordninglagen(1999:116)om ski5eförfarandestadgar.
Lösenbeloppet
skaerläggasinom enmånadfrån dentidpunkt, dålösenbeloppetblev bestämt.
Koinmerförvärvaren och den som begäit inlösen ej överensi fråga om inlösen,får
densombegärtinlösen väckatalaninom 2 månaderfrån det attlösningsanspråk
framställdes hos bolaget.

Värderingav bolagetskagörasmedutgångsprinkt
från substansvärde,
medtilläggför
värderingavframtida intäker pålevereradeprodukterocli kontrakt,värdetav dessafastställs
somnuvärdetav gällandeavtalför aktr'iellakontrakt.Hänsynskall ej tastill värdensom
koi mnerfrån framtida nedlagdakonsultinsatser.
En tvist om lösningsrättav aktie eller om lösenbeloppetsstorlek,prövasav skiljemänenligt
svensklag.
Ominte inom stadgadtid någonlösningberättigad
framställerlösningsanspråkellerlöseninte
erläggsinomföreskriven tid, ägerden,som gjortliembudet,att bli registreradför aktien.

