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Bolagsordning for AdCityMedia AB (pub]), org.nr 556584-8354 § 1.
Aktiebolagets finna ar AdCityMedia AB (pub!).

§ 2.

Styrelsen ska ha sitt sate i Stockholms kommun.

§ 3.

Bolaget ska bedriva forsiiljning samt uthyrning av media-, reklam- och annonsytor.
Bolaget ska vidare bedriva konsultation inom samt utveckling av media-, reklam
och armonskoncept samt forsaljning och konsultation inom eventmarketing samt
diirmed forenlig verksamhet.

§ 4.

Aktiekapitalet ska vara liigst 550 000 kronor och hogst 2 200 000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier ska vara liigst I 000 000 stycken och hogst 4 000 000 stycken.

§ 6.

Styrelsen ska besta av liigst fem och hogst iitta ledam1iter med hogst tva suppleanter.

§7

For granskning av bolagets iirsredovisning och riikenskaperna samt styrelsens och
verkstallande direktorens f1irvaltning utses en till tvii revisorer med hogst tvii
revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8.

Kallelse till bolagsstamma ska ske genom armonsering i Post- och Inrikes Tidningar
och genom att kallelsen halls tillgiinglig pa bolagets webbplats. Samtidigt som
kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att
kallelse har skett.
Kallelse till arsstanuna samt kallelse till extra bolagsstamma dar fraga om andring av
bolagsordningen kommer att behandlas ska utfardas tidigast sex och senast fyra
veckor fore stamman. Kallelse till annan extra bolagsstamma ska utfardas tidigast
sex veckor och senast tva veckor fore stamman.

§ 9.

Ratt att delta i stamman har sadana aktieagare som upptagits i aktieboken pa siitt som
foreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmalt sig hos bolaget
senast den dag som anges i kallelsen till stiimman. Derma dag :far inte vara sondag,
arman allmiin helgdag, 11irdag, midsommarafton, julafton eller nyarsafton och inte
infalla tidigare an femte vardagen fore stamman.
Aktieiigare :far vid bolagsstamma medfora ett eller tva bitraden, dock endast om
aktieagaren gjort anmalan harom enligt foregaende stycke.

§ I 0.

Arsstamma halls arligen inom sex manader efter riikenskapsiirets utgang.
Pa arsstamman ska foljande arenden behandlas:
I. Val av ordfiirande vid stamman
2. Uppriittande och godkannande av r1istliingd
3. Godkiinnande av dagordning
4. Val av en eller tvajusteringsmiin
5. Pr1ivning av om stamman blivit behorigen sammankallad
6. Framliiggande av iirsredovisningen och revisionsberiittelsen samt,
forekommande fall, koncemredovisning och koncemrevisionsberiittelse
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7. Bes!ut
a) om faststallande av resultatrakningen och balansrakningen, samt,
forekom111ande fall, koncernresultatrakning och koncernbalansrakning,
b) 0111 dispositioner betraffande bolagets vinst eller fdrlust enligt den faststal!da
balansrakningen,
c) 0111 ansvarsfrihet at styrelseledami:iterna och verkstallande direkti:iren
8. Faststallande av arvoden at styrelsen och revisorn
9. Val av styrelse och revisionsbolag ell er revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter
I 0. Annal arende, s0111 ankommer pa sta111man enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
§ 11.

Bolagets rakenskapsi\r ska vara 1 januari - 31 december.

§ 12.

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstamningsregister enligt lagen
(1998:1479) om kontofciring av finansiella instrument.

