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Bolagsordning		
för	Bostadsaktiebolaget	Esplanaden	

(enligt	ordinarie	bolagsstämma	den	22	april	2017)	

	

§	1	

Bolagets	firma	skall	vara	”Bostadsaktiebolaget	Esplanaden”.	

§	2	

Bolagets	styrelse	skall	ha	sitt	säte	i	Stockholm,	Stockholms	län.	

§	3	

Bolagets	verksamhet	skall	vara	att	äga	och	förvalta	fastigheten	Hjorten	21,	Stockholm,	
med	adresserna	Karlavägen	47	A	och	B	samt	Sturegatan	40	i	Stockholm.	

§	4	

Aktiekapitalet	skall	utgöra	lägst	etthundratrettio	tusen	(130	000)	och	högst	
etthundrasjuttio	tusen	(170	000)	kronor.	Antalet	aktier	skall	vara	lägst	1	300	st.	och	
högst	1	700	st.	

§	5	

Aktierna	fördelas	i	serier,	vilka	serier	var	för	sig	betecknas	med	en	särskild	siffra	från	
och	med	I	till	och	med	XXXV.	

	
Serien	 I	 	 innehåller	 	 51	 aktier	
	 ”	 II	 ”	 81	 ”	
	 ”	 III	 ”	 50	 ”	
	 ”	 IV	 ”	 33	 ”	
	 ”		 V	 ”	 58	 ”	
	 ”	 VI	 ”	 39	 ”	
	 ”	 VII	 ”	 28	 ”	
	 ”	 VIII	 ”	 63	 ”	
	 ”		 IX	 ”	 51	 ”	
	 ”	 X	 ”	 40	 ”	
	 ”	 XI	 ”	 47	 ”	
	 ”	 XII	 ”	 39	 ”	
	 ”	 XIII		 ”	 28	 ”	
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	 ”	 XIV	 ”	 63	 ”	
	 ”	 XV	 ”	 51	 ”	
	 ”	 XVI	 ”	 40	 ”	
	 ”	 XVII	 ”	 47	 ”	
	 ”	 XVIII	 ”	 37	 ”	
	 ”	 XIX	 ”	 26	 ”	
	 ”	 XX	 ”	 60	 ”	
	 ”	 XXI	 ”	 48	 ”	
	 ”	 XXII	 	”	 38	 ”	
	 ”	 XXIII	 ”	 45	 ”	
	 ”	 XXIV	 ”	 34	 ”	
	 ”	 XXV	 ”	 25	 ”	
	 ”	 XXVI	 ”	 56	 ”	
	 ”	XXVII	 ”	 45	 ”	
	 ”XXVIII	 ”	 35	 ”	
	 ”	 XXIX	 ”	 42	 ”	
	 ”	 XXX	 ”	 38	 ”	
	 ”	 XXXI	 ”	 71	 ”	
	 ”	XXXII	 ”	 49	 ”	
	 ”XXXIII	 ”	 26	 ”	
	 ”XXXIV	 ”	 41	 ”	
	 ”	XXXV	 ”		 lägst	0,	högst	120	 ”	
	
	
Tillsammans	lägst	1300	och	högst	1700	aktier.	

§	6	

Aktierna	skall	registreras	i	nummerföljd	i	en	aktiebok	som	skall	ange:	
a) namnet	å	aktieägare	samt	personnummer,	organisationsnummer	eller	annat	

identifieringsnummer	samt	postadress;	

b) varje	akties	nummer	och	huruvida	aktiebrev	har	utfärdats	
c) förändringar	av	äganderätten	till	aktien.	

§	7	

Aktiebrev	skall	utfärdas.	

§	8	

Aktieägare	som	innehar	aktieserie	enligt	§	5	ovan	har	rätt	till	

a) andel,	i	förhållande	till	de	av	aktieägaren	innehavda	antalet	aktier,	i	bolagets	alla	
tillhörigheter,	såväl	i	lös	som	i	fast	egendom;	

b) besittning	av	den	lägenhet	i	bolagets	fasta	egendom,	som	är	betecknad	med	
samma	siffra	som	den	aktieserie,	som	aktieägaren	innehar.		
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§	9	

Aktieägare	har	skyldighet	att	för	den	lägenhet	aktieägaren	har	i	besittning	halvårsvis	i	
förskott	erlägga	till	bolaget	en	avgift	bestämd	i	enlighet	med	§	10	nedan.	

§	10	

Styrelsen	skall	årligen,	efter	redovisningen	av	tredje	kvartalets	intäkter	och	kostnader,	
upprätta	en	budget	för	det	kommande	verksamhetsåret.	Budgeten	skall	omfatta	
resultaträkning	och	finansieringsplan.	
Budgeten	skall	utgå	från	de	ekonomiska	åtaganden	som	bolaget	gjort	tidigare	och	de	
förändringar	som	styrelsen	bedömer	ofrånkomliga	eller	önskvärda	med	hänsyn	till	
bolagets	verksamhet	och	ekonomiska	situation.	Styrelsens	bedömningar	skall	beakta	de	
särskilda	anvisningar	som	bolagsstämman	kan	ha	utfärdat.	

Senast	den	15	december	året	före	verksamhetsåret	skall	styrelsen	delge	aktieägarna:		
a) budgeten	för	verksamhetsåret	

b) de	bedömningar	som	budgeten	vilar	på	samt	

c) den	årsavgift	för	respektive	lägenhet	som	budgeten	leder	till.	
Fördelningen	av	årsavgiften	på	respektive	aktieägare	enligt	mom.	c)	skall	ske	efter	
lägenhetsyta	med	användande	av	de	kvadratmetertal	som	anges	i	särskild	förteckning	
som	förvaras	av	styrelsen.	Verksamheten	i	bolagets	affärslokaler	skall	medföra	extra	
uttag	av	årsavgift	om	verksamheten	medför	högre	kostnader	än	för	normalt	boende,	t	ex	
för	energiuttag,	vattenkonsumtion	eller	renhållning.	
Den	meddelade	årsavgiften	skall	senast	erläggas	med	hälften	på	sista	dagen	före	den	1	
januari	(verksamhetsåret)	och	med	den	andra	hälften	senast	på	sista	dagen	före	den	1	
juli	(verksamhetsåret).	
Om	den	meddelade	årsavgiften	ifrågasätts	vid	bolagsstämma,	ordinarie	eller	extra,	skall	
bolagsstämman	besluta	om	årsavgiften.		
Vid	försummelse	att	erlägga	årsavgift	utgår	dröjsmålsränta	och	vid	upprepad	
försummelse	gäller	bestämmelserna	i	Bostadsrättslagen	(1991:614).	

§	11	

Aktieserie	är	i	förhållande	till	bolaget	odelbar.	I	händelse	av	att	flera	personer	är	ägare	
till	en	aktieserie	måste	dessa	personer	företrädas	i	ärenden	som	rör	bolaget	av	en	
person.	

§	12	

Övergår	äganderätten	till	aktieserie	på	annan	person,	äger	bolaget	rätt	att	lösa	ut	den	
nye	ägaren	mot	erläggande	av	en	lösensumma,	vars	belopp	med	två	procent	överstiger	
det	pris	som	den	nye	ägaren	erlagt	för	aktieserien.	Den	nya	ägaren	av	aktieserien	skall	
senast	30	dagar	efter	det	att	han	förvärvat	aktieserien	anmäla	förvärvet	för	bolagets	
styrelse.	Har	bolaget	inte,	inom	30	dagar	från	det	övergången	av	äganderätten	blivit	för	
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bolagets	styrelse	anmäld,	begagnat	sin	lösningsrätt	är	lösningsrätten	förfallen.	Utnyttjar	
bolaget	sin	lösningsrätt	skall	lösensumman	erläggas	senast	30	dagar	från	det	
övergången	av	äganderätten	blivit	för	styrelsen	anmäld.	

Eventuell	tvist	med	anledning	av	bolagets	lösningsrätt	skall	väckas	inom	60	dagar	från	
det	övergången	av	äganderätten	blivit	anmäld	för	bolagets	styrelse.	
Lösningsrätten	får	inte	utnyttjas	om	aktieserie	genom	arv,	giftorätt	eller	testamentariskt	
förordnande	tillfaller	fysisk	person.		

Förverkas	delaktighet	i	bolaget	genom	överträdelse	av	§	9	i	de	för	bolagets	fastighet	
gällande	ordningsreglerna	eller	vid	försummelse	att	erlägga	årsavgiften	enligt	§	10	skall	
Bostadsrättslagens	regler	gälla.	Beloppet	som	erhålles	vid	värderingen	av	lägenheten	
skall	gälla	som	ersättning	för	den	aktieserie	som	representerar	den	förverkade	
lägenheten.		

§	13	

Bolagets	styrelse	ska	bestå	av	tre	ordinarie	ledamöter	och	två	suppleanter.	Dessa	väljs	
vid	bolagets	årliga	bolagsstämma.	

Styrelsen	fördelar	efter	överenskommelse	inom	sig	skötseln	av	bolagets	egendom	och	
övriga	förekommande	bestyr.	Styrelsens	beslut	tas	med	enkel	majoritet.	
Styrelsen	erhåller	ett	arvode	att	fördela	inom	sig.	Arvodet	bestäms	på	ordinarie	
bolagsstämma.	

§	14	

För	granskning	av	aktiebolagets	årsredovisning	jämte	räkenskaperna	samt	styrelsens	
och	verkställande	direktörens	förvaltning	utses	en	auktoriserad	revisor	och	en	
revisorssuppleant	som	också	skall	vara	auktoriserad.	

§	15	

Styrelsen	äger	att,	utan	annan	begränsning	än	vad	i	denna	bolagsordning	och	i	den	vid	
varje	tidpunkt	gällande	aktiebolagslagen	stadgas	eller	annars	kan	vara	av	bolagsstämma	
särskilt	beslutad,	efter	bästa	förstånd	och	övertygelse	handha	bolagets	alla	
angelägenheter;	styrelsen	skall	dock	alltid	i	avseende	av	viktiga	förvaltningsåtgärder	
påkalla	bolagsstämmas	särskilda	beslut.	

§	16	

Bolagets	räkenskapsår	skall	vara	1	januari	–	31	december	och	bolagets	räkenskaper	
skall	vara	färdiga	för	granskning	av	revisorerna	inom	påföljande	februari	månads	
utgång.	
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§	17	

Ordinarie	bolagsstämma	skall	årligen	hållas	i	Stockholm	i	april	månad.	Till	ordinarie	
bolagsstämma	skall	delägarna	kallas	av	styrelsen	senast	30	dagar	före	bolagsstämman.	
Kallelse	skickas	med	brev	eller	mejl	till	av	aktieägaren	anmäld	adress.		

På	ordinarie	bolagsstämma	skall	behandlas	följande	ärenden:	

1. Val	av	ordförande	
2. Upprättande	och	godkännande	av	röstlängd.	

3. Val	av	två	justeringsmän.	

4. Prövande	om	stämman	blivit	behörigen	sammankallad.	
5. Godkännande	av	dagordning	

6. Styrelsens	redogörelse	för	förvaltningen	av	bolagets	angelägenheter	under	
räkenskapsåret.	

7. Framläggande	av	årsredovisningen	och	revisionsberättelsen.	

8. Beslut	om	följande:	
a)	 Fastställande	av	resultaträkningen	och	balansräkningen.	
b)	 Disposition	av	bolagets	vinst	eller	förlust	enligt	den	fastställda	balansräkningen.	
c)	 Ansvarsfrihet	åt	styrelseledamöterna	och	verkställande	direktören.	
d)	 Fastställande	av	arvoden	till	styrelsen	och	revisorerna.	

9. Val	av	styrelse	och	utseende	av	revisor	och	revisorssuppleant.	
Vill	aktieägare	till	ordinarie	bolagsstämma	göra	framställning,	skall	aktieägaren	
skriftligen	till	styrelsen	inlämna	framställningen	minst	8	dagar	före	stämman.		

§	18	

Extra	bolagsstämma	äger	rum,	då	styrelsen	finner	sådan	nödvändig	eller	då	innehavare	
av	minst	tre	aktieserier	hos	styrelsen	framställt	skriftlig	begäran	med	uppgift	om	
föremålet	för	stämman.	
Med	kallelse	till	extra	bolagsstämma	förfares	på	sätt	som	anges	i	§	17	ovan.	Kallelsen	
skall	innehålla	uppgift	om	stämmans	ändamål.	

§	19	

Vinst	skall	inte	utdelas	till	aktieägarna.	Överskott	från	rörelsen	kan	krediteras	
aktieägarna	direkt	eller	avsättas	i	ny	räkning.	Kreditering	av	överskott	från	rörelsen	till	
aktieägare	skall	ske	efter	samma	fördelningsprincip	som	tillämpats	för	uttaget	av	
årsavgift.	Kreditering	skall	ske	genom	sänkt	årsavgift	för	löpande	eller	kommande	år.	
Styrelsen	skall	årligen	upprätta	bokslut	per	den	31	december.	Bokslutet	skall	föreläggas	
den	ordinarie	bolagsstämman	i	april.	Styrelsen	skall	till	den	ordinarie	bolagsstämman	
föreslå	hur	överskottet	respektive	underskottet	skall	disponeras.	
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§	20	

Vid	omröstning	å	bolagsstämma	beräknas	en	röst	för	en	aktieserie.	Ingen	må	å	stämman	
för	egen	del	utöva	rösträtt	för	mer	än	två	aktieserier	eller	såsom	ombud	föra	talan	för	
fler	än	en	aktieägare.	

Beslut	på	bolagsstämma	fattas,	med	undantag	för	vad	som	stadgas	i	aktiebolagslagen,	
avyttring	av	bolagets	fasta	egendom	eller	intecknande	av	bolagets	fastighet,	med	enkel	
majoritet.	Beslut	om	avyttring	av	bolagets	fasta	egendom	eller	intecknande	av	
fastigheten	fattas	med	minst	två	tredjedels	majoritet.	Beslut,	som	vid	bolagsstämma	
blivit	i	behörig	ordning	fattade,	är	bindande	för	samtliga	aktieägare.	

§	21	

Bolagets	fastighet	får	endast	intecknas	om	det	är	nödvändigt	för	att	bestrida	ombyggnad	
eller	större	reparation	och	detta	inte	kan	göras	med	årsavgifterna.	

§	22	

Aktieägare	är	berättigad,	att,	efter	anmälan	till	styrelsen,	i	den	lägenhet	aktieägaren	
disponerar	vidta	sådana	smärre	ändrings-	och	reparationsarbeten,	som	aktieägare	
finner	lämpliga,	om	det	kan	ske	utan	att	bereda	någon	eller	några	av	övriga	aktieägare	
förfång	eller	beröra	lägenhetens	gränsväggar	utåt	eller	mot	trapphus	eller	annans	
lägenhet	eller	fastighetens	bärande	väggar.	

Önskar	aktieägare	vidta	större	eller	andra	förändringar	än	de	i	föregående	stycke	
nämnda	skall	aktieägare	meddela	styrelsen.	Styrelsen	skall	sammankalla	bolagsstämma	
för	beslut	i	ärendet.		
Då	ändringsarbeten	enligt	vad	i	föregående	stycken	sagts	skall	utföras,	skall	aktieägare,	
om	styrelsen	så	kräver,	ställa	av	styrelsen	godkänd	säkerhet	för	den	skada,	som	genom	
arbetena	kunna	tillfogas	egendomen	eller	annan	lägenhetsinnehavare.	

§	23	

Bolagsstämma	skall	besluta	om	ordningsregler	som	är	bindande	för	aktieägarna.	Det	
tillkommer	styrelsen	att	övervaka	att	dessa	ordningsregler	följs.	Överträdelse	av	
ordningsreglerna	kan	medföra	att	aktieägarens	aktier	förverkas	enligt	§	12	ovan.	

§24	

Vid	andrahandsuthyrning	äger	bolaget	rätt	att	årligen	ta	ut	en	avgift	på	10%	av	ett	
basbelopp.	
Vid	överlåtelse	av	aktieserie	äger	bolaget	rätt	att	ta	ut	en	avgift	på	2,5%	av	ett	
basbelopp.	

Vid	pantsättning	äger	bolaget	rätt	att	ta	ut	en	avgift	på	1%	av	ett	basbelopp.	
	


