Bolagsordning för Adventure Box Technology AB (pu bl).
Organisationsnummer: 556963-6599

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Adventure Box Technology AB (publ). Bolaget är ett publikt
aktiebolag.
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet ska vara att utveckla, licensiera, sälja och i övrigt kommersialisera
teknologi för datorspel och andra interaktiva media och immateriella rättigheter till datorspel och
andra interaktiva media, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig
verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
§ 5 Aktieantal
Antal aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.
§ 6 Styrelse
Styrelsen består av 3-10 ledamöter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden tills nästa
årsstämma har hållits.
§ 7 Revisorer
Bolaget skall välja 1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom
att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget
annonsera i Svenska Dagbladet och upplysa om att kallelse har skett.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor
före stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor
före stämman.
§ 9 Deltagande på bolagsstämma
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan
framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena fem vardagar före stämman, dels
anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla
tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 10 Bolagsstämma
Årsstämman hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

