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BOLAGSORDNING

1 § Bolagets firma och hemort
Bolagets firma är Bostads Ab Apoteksgården och dess hemort är
Mariehamns stad.

2 § Bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att på av bolaget ägd kvotdel
(1/2) av gården och tomten nr 4 i II kvarteret i stadsdelen
Storängen i Mariehamns stad äga och besitta till kvotdelen hörande
bostadshus, vari största delen av lägenheternas sammanlagda golvyta
är förbehållen aktieägarna till bostadslägenheter. Bolaget kan också
äga, besitta, hyra ut och idka handel med aktier i Bostads Ab Nya
Apoteksgården i Mariehamn (FO-nummer 2318039-0).

3 § Lägenheter och övriga lokaliteter

Läg.   Vän.  Läg.     Yta  Aktie        Aktie
nr           typ      m2   nr           antal
A1     I     3r+k     74       1-353    353
2      I     3r+k     73     354-702    349
3      I     3r+k     69     703-1032   330
4      II    3r+k     74    1033-1385   353
5      II    3r+k     73    1386-1734   349
6      II    3r+k     69    1735-2064   330
7      III   3r+k     74    2065-2417   353
8      III   3r+k     73    2418-2766   349
9      III   4r+k     84    2767-3167   401
B10    I     3r+k     70    3168-3502   335
11     I     3r+k     73    3503-3851   349
12     II    3r+k     70    3852-4186   335
13     II    3r+k     73    4187-4535   349
14     III   2r+k     54    4536-4793   258
15     III   3r+k     73    4794-5142   349
C16    I     3r+k     69    5143-5472   330
17     I     3r+k     73    5473-5821   349
18     I     3r+k     77    5822-6189   368
19     II    3r+k     69    6190-6519   330
20     II    6r+k     150   6520-7235   716
21     III   3r+k     69    7236-7565   330
22     III   6r+k     150   7566-8281   716
D1     BV    affärs   89    8282-8714   433
D2A    BV    affärs   100   8715-9230   516
D2B    BV    affärs   63    9231-9638   408
D2C    BV    affärs   75    9639-10102  464
D2D    BV    affärs   69   10103-10582  480
D3     BV    affärs   147  10583-11537  955
D4     BV    affärs   67   11538-12034  497
D5     BV    affärs   106  12035-12744  710
D6     BV    affärs   148  12745-13613  869
D7     BV    affärs   359  13614-15581  1968

Övriga utrymmen i bolagets byggnad såsom definierats i § 2 ovan
är allmänna utrymmen tillhörande bolaget.

Om de i bolagets besittning varande utrymmenas användning och
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uthyrning besluter bolagets styrelse.

4 § Vederlag
Bolagsstämman bestämmer storleken av det vederlag aktieägare
skall erlägga för sin lägenhet, varvid det sammanlagda
vederlaget för affärs- och kontorslägenheterna skall uppgå till
dubbelt belopp av bostadslägenheternas sammanlagda vederlag. I
övrigt skall vederlaget utgå proportionellt enligt arealen i
kvadratmeter.

Sättet och tiden för erläggandet av vederlaget bestämmes av
bolagets styrelse.

5 § Styrelse
Bolaget har en styrelse bestående av en ordförande och tre (3) till
fyra (4) ledamöter, vilka väljs för ett år i sänder vid ordinarie
bolagsstämma.

Styrelsemedlemmarnas mandattid upphör då den första ordinarie
stämman efter valet avslutas.

6 § Styrelsebeslut
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller av två
övriga styrelsemedlemmar och är beslutför då mer än hälften av
medlemmarna är närvarande. Beslut i styrelsen fattas genom enkel
majoritet.

Vid styrelsens sammanträde föres protokoll, som undertecknas av
samtliga närvarande styrelsemedlemmar.

7 § Disponent
Bolaget kan ha en disponent som utses av styrelsen.

8 § Firmateckning
Bolagets firma tecknas av disponenten eller styrelsens ordförande,
ensam var för sig.

Om meddelande av prokura beslutar styrelsen.

9 § Revisor
Bolaget har en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Såvida
till revisor väljs en sådan revisionssammanslutning som avses i
revisionslagen, behöver en revisorssuppleant inte utses.
Revisorernas mandattid löper tillsvidare.

10 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är kalenderåret.

11 § Kallelse
En skriftlig kallelse till bolagsstämma ska sändas, tidigast två
(2) månader och senast två (2) veckor före stämman, till varje
aktieägare vars postadress är känd för bolaget eller som har
meddelat en e-postadress eller någon annan
datakommunikationsförbindelse för sändande av kallelsen.

12 § Bolagsstämma
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Ordinarie bolagsstämma ska hållas inom sex (6) månader från
räkenskapsperiodens utgång. Extra bolagsstämma hålls om styrelsen
eller bolagsstämman anser det finns skäl till det eller om revisor
eller aktieägare, till sammanlagt en tiondedel (1/10) av det totala
antalet aktier i bolaget kräver det. Extra bolagsstämma ska begäras
skriftligen för behandlingen av ett visst ärende.

Vid ordinarie bolagsstämma ska följande läggas fram:
1) bokslutet, verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen,
2) styrelsens skriftliga redogörelse för behov av sådant underhåll
av bolagets byggnader och fastigheter under de fem följande åren
efter bolagsstämman som väsentligt påverkar en aktielägenhets
användning, bolagsvederlaget eller övriga kostnader för användningen
av aktielägenheten, och
3) styrelsens skriftliga redogörelse för vilka större underhålls-
och ändringsarbeten som bolaget utfört och när detta har skett.

Vid ordinarie bolagsstämma ska det beslutas om:
1) fastställande av bokslutet,
2) användningen av den vinst som balansräkningen utvisar,
3) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och disponenten,
4) ersättning till styrelseledamöterna och revisor
5) budgeten och bolagsvederlagets belopp,
6) val av styrelseledamöter, ordförande och revisor
7) övriga i kallelsen nämnda och till stämmans avgörande hänskjutna
frågor

13 § Initiativrätt
Av enskild aktieägare väckt fråga ska, för att kunna behandlas vid
bolagsstämma, inlämnas till styrelsen i så god tid att ärendet kan
omnämnas i kallelsen till stämman.

14 § Röstning och rösträtt
Aktieägare utövar sin rösträtt vid bolagsstämman personligen
eller genom ombud.

Vid omröstning och val beräknas en röst för varje vid stämman
representerad aktie.

Omröstning och val sker öppet, men ska förrättas med slutna sedlar
om någon yrkar det. Vid lika röstetal avgörs val genom lottdragning.
Beslut om ändring av bolagsordning eller upplösning av bolaget ska
omfattas av minst 2/3 av de vid stämman representerade rösterna och
aktierna.


