BILAGA A.

KUNGL. MAJ:TS

Nådiga Resolution uppå en av f. d. Kaptenen m. m. C. A. Mannerskantz, Landssekreteraren m. m. C. A, Palme och Carl Hasselqvist,
med fleré, gjord underdånig ansökning, att som ett bolag bildat
sig i ändamål att anlägga och för allmän trafik upplåta järnväg
från Kalmar stadförbi Nybro till tjänlig anknytningspunkt å Växjö—
Karlskrona-banan, KungL Maj:t täcktes i Nåder meddela stadfästelse
å ett den underdåniga ansökningen bilagt förslag till ordning för
bolaget; Given Ulriksdals Slott den 5 Juli 1872.

Kungl. Maj:t har i Nåder låtit detta ärende sig föredragas och finner, efter prövning
av det ingivna förslaget, godt härmed fastställa följande

BOLAGSORDNING FÖR KALMAR NYA JÄRNVÄGS-AKTIE-BOLAG.
§ 1. Detta bolag är grundat på aktier i överensstämmelse med förordningen om
aktiebolag den 6 oktober 1848. Det härtill ändamål att efter plan, som i vederbörlig ordning
varder fastställd, anlägga järnväg, från Kalmar stad förbi Nybro Köping till tjänlig anknyt
ningspunkt på blivande Växjö—Karlskrona-banan samt att å förstnämnde järnväg under
hålla regelbunden fart med lokomotiv till personers och varors fortskaffande.

§ 2. Bolaget benämnes "Kalmar Nya Järnvägs-Aktie-Bolag." Dess direktion har sitt
säte i staden Kalmar. Därvarande Rådstuvu-Rätt bliver bolagets laga forum i alla de mål,
för vilka ej annorlunda i lag stadgas.

§ 3. Aktierna skola lyda vardera å Femtio Riksdaler och vara ställda på namngivna
aktieägare eller deras rättsinnehavare. Såsom aktieägare kunna i bolaget ingå såväl en
skilda personer som kommuner och korporationer. Den, som i bolaget tager del för flera
aktier, må, efter sin önskan, få hela antalet eller någon del därav sammanfört i ett
aktiebrev.

Bolaget må ej träda i verksamhet förrän aktier till sammanräknat belopp av
700,000 Riksdaler blivit tecknade. Skulle aktieteckningen därutöver icke uppgå till det
belopp, som erfordras för att, med tillhjälp av det i § 11 av denna bolagsordning omförmälda lån, bringa företaget till utförande, må till bristens fyllande utfärdas en särskild
serie av så kallade preference-aktier, vilka, likaledes lydande vardera å Femtio Riksdaler
och ställde till viss ägare eller dess rättsinnehavare, medföra den förmånsrätt, som här
nedan i § 40 bestämmes.

Föranleder behovet utfärdande av sådana preference-aktier, som i nästföregående
moment omförmälas, komma samtliga aktierna att fördelas i två serier Litt A och Litt. B,

varav serien A omfattar vanliga aktier och serien B preference-aktier. Den, som genom
överlåtelse, arv eller på annat sätt bliver delägares rättsinnehavare, må efter skedd an
mälan inträda i bolaget,

§ 4, Bolagets direktion skall låta föra registerbok, varuti antecknas:
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a) varje enskild aktieägares namn» stånd, hemvist och aktieantal, ävensom varje i bolaget
delägande kommun eller korporation jämte antalet av dess aktier:
b) de inbetalningar, som å aktierna verkställas; och
c) skeende, behörigen anmälda, förändringar av äganderätt till aktierna.

§ 5. Det tecknade beloppet skall inbetalas under loppet av tva ar, dock icke med
mer än hälften under första arbetsåret; och skola betalningarna av aktieägarne erläggas
å de tider och med de belopp, som bolagets styrelse bestämmer.

I stället för kontanta inbetalningar få dock aktieägare lämna mark, som fÖr järnvägen
skall exproprieras, efter överenskommet eller av expropriationsnämnd bestämt pris.
Avbetalning å tecknat aktiebelopp kan även enligt grunder och pa sätt, som direktionen
närmare bestämmer, verkställas genom lämnande av nödiga byggnadsmaterialier eller för
järnvägsrörelsen nödig materiel såväl som genom arbete, då av aktieägaren fordrade pris
icke överstiga dem, för vilka direktionen eller blivande byggnadsentreprenör kan från
annat håll ifrågavarande artiklar eller arbete erhålla.

§ 6. Aktietecknare, som försummar att kontant inbetalning eller i stället atagen natura

prestation inom föreskriven tid fullgöra, vare phktig att å det förfallna beloppet eller den
uteblivna prestationens värde till bolaget erlägga ränta, beräknad från förfallotiden efter
Sex för hundra om året. Är betalningen icke till fullo erlagd inom sex månader eller

prestationen icke verkställd inom tre månader från bestämd tid, haver bolagsstämman
makt att, där den finnner omständigheterna därtill föranleda, sådan delägare för den eller de
aktier, som uraktlåtenheten avser från delaktighet i bolaget skilja samt förklara samma aktie
eller aktier förverkade, i vilket fall det, som redan blivit a sadan aktie inbetalt eller full

gjort, skall hemfalla till bolaget och aktien upphöra att vara gällande; varande dock den
uteslutne delägaren icke destomindre pliktig att, om ej aktiens halva belopp redan blivit
guldet, inbetala intill berörda belopp vad å aktien var till betalning eller fullgörande för
fallet, innan den förverkad blev, ävensom att för underlåten naturaprestation ersätta bolaget

den högre kostnad, som kan uppstå för anskaffande av det bristande; varförutan i varje
fall sådan delägare är skyldig att, därest bolaget skulle inom ett år, från det han uteslöts,
råka i konkurs, för allt vad å aktien återstår deltaga i bolagets skulder.

§ 7. Sedan den först utskrivna inbetalningen å tecknade aktier eller motsvarande natura
prestation blivit fullgjord, undfår delägaren aktiebrev emot det att han inom av direktionen
bestämd och i tidningarne kungjord tid avgiver sin av två kände personer bevittnade för
bindelse i avseende på det övriga beloppets erläggande eller utgörande. För sådan för
bindelse meddelar direktionen formulär, upptagande de i nästföregående § givna bestäm
melser.

§ 8. Sådan förbindelse, som i § 7 säges, får icke till utgivaren återställas, förrän därpå
grundad betalningsskyldighet blivit fullgjord; men om aktierätten överlåtes å annan person,
som efter skedd anmälan hos direktionen är till inträde i bolaget berättigad, ma den ut

bytas emot ny förbindelse av denne, såvida den nya förbindelsen av direktionen antages.
§ 9. Då aktieägare varder från bolaget utesluten, skall kungörelse därom införas i tid
ningarne tre gånger. Den avgivna förbindelsen får dock ej eller i detta fall till honom
återställas förr, än allt ansvar på grund av förbindelsen för honom upphört.

§ 10. Från de här ovan uti §§ 5, 6, 7,8 och 9 intagna bestämmelser i avseende på
den med aktieteckningen förenade betalningsskyldighet göres undantag för de kommuner

på landet, vilka vid aktieteckning till deltagande i bolaget betingat sig rätt att avbörda
sig aktieskulden genom att årligen t'\\ bolagets direktion erlägga åtta procent av tecknings
summan under så lång tid, som erfordras för amortering av ett utav bolagsdirektionen
till motsvarande belopp mot billigaste ränta, ej överstigande sex procent, upptaget lån.
När kommunalstämmobeslut om sådan aktieteckning blivit fastställt och en i överensstämmelse
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därmed avfattad, av Kommunal-Nämnden underskriven, förbindelse å de bestämda års
avgifterna blivit till direktionen avlämnad, må aktiebrev till kommunen utfärdas.

För sådant av bolagsdirektionen å bolagets vägnar upptaget lån, som här ovan omförmäles, utgöra kommunens, av fastställda kommunalstämmobeslut åtföljda annuitetsförbindelser en, intilldess lånet blivit till fullo återbetalt, fortfarande säkerhet, för vilket ändamål
dessa förbindelser skola hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Kalmar uti länets Ränteri

förvaras, utan att de fordringar av kommunerna, som bolaget på grund av samma hand
lingar äger, må kunna användas till gäldande av någon annan bolaget åliggande skuld än

det eller de lan, varigenom bolaget förskaffat sig penningar för beloppet av de ifråga
varande kommunernas aktieteckning; åliggande det direktionen sörja därför, att ifråga
varande förbindelser bibehållas vid gällande kraft.

§ 11. För anskaffande av de penningar, som utöver teckningssumman erfordras till
företagets utförande, skall bolaget äga upptaga lån på möjligast billiga ränte- och amorterings
villkor. Direktionen äger att å bolagets vägnar träffa avtal om sådant lån, förbindelser
för detsamma utfärda och lånemedlen lyfta.

Så snart alla till arbetets utförande i dess helhet enligt fastställd plan erforderliga
medel genom aktieteckning eller lån anskaffats, äger direktionen att genast träffa anstalter
för anläggningens påbörjande och utförande.

Oberoende av den i denna § omförmälda skuldsättning äger direktionen utan bolagsstäm
mans särkilda bemyndigande att för löpande utgifters bestridande upptaga lån till samman
räknat belopp av högst 100,000 Riksdaler.

§ 12. Astundar delägaren att erhålla särskilda aktiebrev i stället för sådant, som
upptager flera aktier eller tvärtom, eller att undfå nytt aktiebrev i stället för förslitet eller
skadat, vare sådant utbyte tillåtet mot den avgift, som av direktionen bestämmes. De
nya aktiebreven skola i sådan händelse förses med de förras nummer och de senare för
störas.

§ 13. Förkommer aktiebrev, bör den, som det förlorat, därom hos direktionen göra an
mälan samt en gång årligen under de 10 nästföljande åren i allmänna tidningarna efterlysa
det förkomna aktiebrevet med uppgift å dess nummer och datum. Företes icke ett så

dant aktiebrev hos direktionen inom 10 år efter första efterlysningen, meddele direktio
nen åt den, som sin förlust anmält, nytt aktiebrev med samma nummer, som det förkomna

haft; och vare detta senare da förfallet och ogiltigt. Den under förenämnda tioåriga
efterlysning på förkomna aktien belöpande utdelning kan jämväl under tiden få uppbäras
av vederbörande aktieägare eller av hans rättsinnehavare emot ställande av sådan säker

het för medlens återbetalande, som av direktionen godkännes.
§ 14. Aktie är med hänseende till bolaget odelbar, vadan, i händelse flera äro

därav gemensamt ägare, de måste genom en person sin aktierätt i bolaget utöva och
bevaka.

§ 15. Bolagets aktieägare äro icke skyldige till någon betalning utöver beloppet av
sina aktier eller förbundne till ansvarighet för bolagets skulder med mer än en var insatt
eller åtagit sig att insätta, därest de icke uttryckligen och särskilt till vidare ansvarighet siff
utfäst.

§ 16. Bolagets angelägenheter förvaltas av en direktion, bestående av 7 ledamöter,
som bolagsmännen inom sig därtill på bolagsstämma välja. Bland dessa ledamöter utser

bolaget en till verkställande direktör och en till hans suppleant. Direktionen väljer inom
sig ordförande och vice ordförande.

Vid val av direktion utses jämväl tre suppleanter att i direktionen efter dess kallelse
inträda, när behov därav göres.

Den först valda direktionen bibehålies intilldess järnvägsbyggnaden blivit fullbordad,
varefter vid varje ordinarie bolagsstämma tva ledamöter skola avgå, första och andra
gängen efter lottning bland de först valda och slutligen de två återstående av desse.
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Sedermera avgå varje gång de två ledamöter, som på grund av de tre år därförinnan
företagna val suttit i direktionen.

Avgående ledamot kan åter inväljas.

§ 17. Valbar till medlem av bolagets direktion eller till revisor eller till suppleant för
någon av dessa befattningar är varje enskild bolagsman, så ock den person, åt vilken,
om han än icke själv har del i bolaget, aktieägande kommun eller korporation uppdragit
att dess talan för aktierna i bolaget föra.

§ 18. Efter varje val till ordförande, ledamöter eller suppleanter i bolagets direktion
skall utgången därav kungöras i allmänna tidningar samt därjämte kungl. majits befallningshavande i Kalmar län meddelas.

§ 19. Direktionen sammanträder, så ofta nödigt är, uppå kallelse av ordföranden
eller den, hans ställe företräder. Äro ordföranden och vice ordföranden av laga förfall
förhindrade att vid utsatt sammanträde vara närvarande, före den ordet, som därtill för
tillfället utses. För frånvarande ledamot tillkallas suppleant.

Minst fyra ledamöter utom den, som för ordet, böra vara i direktionen tillstädes, för
att gällande beslut må kunna fattas. Vid omröstningar inom direktionen skall, då rösterna
utfalla lika, den mening gälla, som av ordföranden biträdes.

Suppleant må deltaga i direktionens överläggningar, men icke i besluten, såvida han
icke kallats att intaga frånvarande ledamots ställe.

Vid varje direktionssammanträde föres protokoll, som helst genast eller ock före nästa
sammanträde av ordföranden och två därtill utsedda ledamöter justeras.

§ 20. Direktionen antager överingenjör för järnvägsarbetets utförande och övriga
erforderliga tjänstemän.

Överingenjören äger deltaga i alla direktionens överläggningar, men icke i besluten;
dock har han rätt att få sin mening i protokollet anmärkt.

§ 21. Direktionen lämnar tjänstemännen nödiga föreskrifter och bestämmer deras
arvoden under arbetstiden, men sedan järnvägen blivit färdig, skall varje tjänstemans

arvode på förslag av direktionen vid bolagsstämma till beloppet fastställas.
§ 22. I händelse direktionen anser sig icke kunna fortfarande lämna sitt förtroende
till antagen Överingenjör eller annan tjänsteman, äger direktionen, såvida fem ledamöter
sig därom förena, honom från sin befattning skilja.

§ 23. För övrigt äger direktionen att uti allt, som rör järnvägsanläggningen och för
valtningen utöva bolagets beslutanderätt, dock med skyldighet att ställa sig till efterrät
telse, jämte lag och gällande författningar, denna bolagsordning och de särskilda beslut,
som å bolagsstämma kunna fattas.

Alla skriftliga avhandlingar, som direktionen för bolaget ingår, skola undertecknas å
"Kalmar Nya Järnvägs-Aktie-Bolags vägnar" vid äventyr för direktionens ledamöter, som
avhandlingen underskrivit, att för fullgörande av bolagets därpå grundade förbindelse an
svara såsom för egen skuld, en för alla och alla för en.

Av varje utav direktionen å bolagets vägnar utfärdad förbindelse eller ingånget kon
trakt skall avskrift bland bolagets handlingar förvaras.

§ 24. Verkställande direktören har närmaste tillsyn Över bolagets alla tillhörigheter
och verkställer behörigen direktionens beslut. Honom åligger därförutan att ägna syn

nerlig omtanke åt järnvägens anläggning, underhåll och vård samt ändamålsenliga för
valtning.

§ 25. Inflytande medel skola genast deponeras i bankinrättning emot den högsta
ränta, som kan betingas och endast i mån av behov därifrån uttagas; och skola alla assigna365
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tioner eller anordningar till lyftande eller utbetalning av penningar för bolagets räkning
undertecknas av två inom direktionen därtill utsedda ledamöter.

§ 26. Över bolagets inkomster och utgifter föras hos direktionen ordentliga räken
skaper, som uti fullständigt bokslut till och med den 31 december varje år sammanföras;
börande bokslutet vara färdigt till behörig granskning senast den 31 mars varje nästpåföljande år.

§ 27. Sedan bokslutet blivit fullbordat, varde räkenskaperna jämte övriga förvalt
ningen rörande handlingar genast för granskning tillhandahållne de av bolaget, på sätt §
39 innehåller, utsedda revisorer, vilka det åligger att hava avslutat granskningen och sin be
rättelse däröver till bolagets direktion avlämnat inom medlet av maj månad, så att sagda
berättelse tillika med direktionens förklaring över möjligen gjorda anmärkningar må kunna
vid ordinarie bolagsstämma framläggas.

Uti revisionsberättelsen skola revisorerne bestämt till- eller avstyrka ansvarsbefrielse
för direktionens ledamöter.

§ 28. Varje av bolaget vald medlem av direktionen ansvarar gemensamt med de övrige valde ledamöterne för av direktionen omhänderhavda medel eller andra tillgångar,
ävensom för beslut och andra åtgärder, till vilka han bidragit; dock vare den ene ej
skyldig umgälla den skada, som genom den andres förseelse, vilken de övriga ledamöterne
ej förekomma kunnat, blivit bolaget tillskyndad, varom revisorerna hava att i deras be
tänkande sig yttra.

§ 29.^ Medlemmarne av direktionen njuta årligt arvode efter vad bolagsstämman be

slutar. Åt dem, som förrätta den årliga revisionen, bör likaledes bestämmas dagtrakta
mente med tillägg av ersättning fÖr resekostnad, när sådan kommer i fråga.

§ 30. Allt vad enligt denna bolagsordning bör i allmänna tidningar kungöras skall
införas dels i den tidning, som är i riket bestämd för kungörande av officiella meddelan
den, dels i de tidningar inom orten, som bestämmas av bolagsstämman, och dels i Kal
mar läns allmänna kungörelser.

§ 31. Aktieägarne sammanträda till ordinarie bolagsstämma i Kalmar varje år första
tisdagen i juni månad klockan 10 förmiddagen.

§ 32, När viktiga omständigheter det fordra eller yrkande därom framställes av
dem, som föra talan för minst 1,000 aktier, utsätter direktionen, så fort ske kan, extra
bolagsstämma i Kalmar.

Kallelse till ordinarie eller extra bolagsstämma utfärdas genom kungörelse, som i all
männa tidningarne införes tre gånger, första gången 3:ne veckor före stämman; skolande
i fraga om extra stämma kungörelsen innehålla uppgift om det eller de ämnen, för över
läggning varom stämman är utlyst.

Andra än salunda kungjorda frågor må å extra bolagsstämma icke bliva föremål för
beslut.

§ 33. Bolagsstämma representerar samtlige aktieägarne; i följd varav därvid lagligen
fattat beslut är fÖr bolaget bindande.

§ 34. A bolagsstämma äger enskild aktieägare att föra talan för aktie, som är ut
ställd till honom själv eller för vilken han i registerboken står antecknad. Sådan aktieägare
have ock rätt att a bolagsstämma på grund av behörig fullmakt rösta för en eller flera
andra enskilda delägare i bolaget.

För aktieägande kommun eller korporation föres talan av den eller de uti samma

kommun eller korporation delaktige personer, som därtill erhållit vederbörligt uppdrag.

Lämnas så beskaffat uppdrag av samma kommun eller korporation till två eller flera per366

söner, bör bestämmas det antal av de på kommunen eller korporationen belöpande röster,
som vartdera ombudet representerar. Saknas sådant särskiljande, bör vid bolagsstämman

kommunens eller korporationens hela röstetal lika fördelas emellan de utsedda ombuden,
dock att bråktal ej beräknas.

Var och en som är berättigad till talan å bolagsstämma, äger därvid först en röst

för varje aktie till och med 50; vidare för aktieantal därutöver till och med 100 en röst
för två aktier; sedan för antal överstigande 100 aktier en rÖst för var femte aktie intill
ett antal av till och med 300; men för därutöver stigande aktieantal beräknas en röst för
var tionde aktie. Vid sådan reduktion må möjligen uppkommande bråktal av aktier icke
beräknas.

§ 35. Bolagsstämma öppnas av den, som i direktionen då förer ordet, varefter när
varande aktieägare genom val efter huvudtalet bland sig utse stämmans ordförande.
§ 36. Vid ordinarie bolagsstämma skall direktionen till stämman avlämna:
a) skriftlig berättelse om sin förvaltning och om bolagets ställning;
b) infordrat yttrande av överingenjören under byggnadstiden om arbetets fortgång
och därefter om järnbanans och alla byggnaders samt materiellens beskaffenhet,
ävensom angående de ytterligare byggnader och förbättringar, han kan anse nödiga;

c) det av revisorerna efter sist avslutade granskning av räkenskaperna avgivna utlå
tande.

d) särskilt yttrande över de anmärkningar och förslag, som blivit av revisorerna gjorda;
och

e) de skriftliga framställningar, som i den ordning, nästföljande § 37 stadgar, blivit
av aktieägare gjorda, tillika med det utlåtande, direktionen efter frågornas behö
riga utredning funnit sig böra över dessa framställningar avgiva.

§ 37. Vill aktieägare till avgörande vid ordinäre bolagsstämma framställa fråga eller
förslag, som kräver utredning eller utlåtande av direktionen, vare han skyldig att skriftlig
framställning därom till direktionen avgiva minst två månader före stämman. I annan
ordning få icke nya frågor väckas, men vare bolagsstämman obetaget att till prövning
upptaga de förslag, som under överläggning i förut behörigen beredda frågor kunna väc
kas, såvida de stå i nära samband med dessa frågor och icke äro av beskaffenhet att for
dra särskild närmare utredning.

§ 38. Efter tagen kännedom av de i § 36 omförmälda handlingar och förutgången
överläggning äger bolagsstämman att besluta i alla de frågor, som blivit av direktionen,
revisorerne och enskilda aktieägare i behörig ordning väckte, att bestämma arvoden till
direktionens ledamöter, revisorerna och överingenjören ävensom beloppen av vad till re
servfonden skall avsättas och till aktieägare utdelas samt att fatta beslut angående ansvars
befrielse för direktionens ledamöter.

§ 39. Sedan övriga ärenden behandlats, företages slutligen val av ledamöter i direk
tionen i stället för dem, som avgått eller äro i tur att avgå, av suppleanter för direktions
ledamöterna, av tre revisorer för granskning av det löpande årets räkenskaper och av två
suppleanter för dem.

§ 40. Ränte- och kapital-avbetalningar å de förbindelser, vilka direktionen på grund
av § 11 i denna bolagsordning kan komma att å bolagets vägnar utfärda, skola städse i
främsta rummet gäldas av bolagets behållna inkomst.

Sedan järnvägen blivit till trafik upplåten, skall, efter det bokslut för varje år ägt
rum, utav bolagets behållna inkomst till bildande av en reservfond avsättas så mycket,
som på bolagsstämma anses motsvara järnvägens nötning eller försämring. Därefter ut
delas överskottet emellan aktieägarne på här nedan föreskrivet sätt; dock må sådan ut

delning icke av tillgångarne göras med mindre än att, enligt nästföregående årets bokslut,
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ett Överskott finnes av en procent av teckningssumman. Vid den i nästföregående mo
ment omförmälda utdelning iakttages:

a) att innehavare av aktier av serien B först erhålla utdelning intill sex procent å
aktiebeloppet;

b) att sedermera befintligt överskott lika fördelas på aktierna i serien A, intilldess
att även för dessa erhållits sex procent; och

c) att om, sedan utbetalningar till dessa belopp ägt rum, överskott ändock skulle

finnas, sådant överskott fördelas i förhållande till aktiebeloppet lika emellan alla
aktieägarne, utan avseende på den serie aktierna tillhöra.

§ 41. Väckes förslag, åsyftande förändring eller utsträckning av järnvägen eller om dess
försäljning eller angående ändring i denna bolagsordning, skall sådant ske i skrift, som
till direktionen inlämnas fyra manader före ordinarie bolagsstämma, varefter direktionen

en manad fore stämman i tidningarne kungör förslaget och detsamma med eget utlåtande
till stämman överlämnar.

Om sådant förslag av bolagsstämman godkännes, skall frågan hänskjutas till vidare

provning a ny ordinarie eller extra bolagsstämma. Beslutad förändring i bolagsordningen
vare dock icke gällande, med mindre den blivit av kungl. majd fastställd.

§ 42. Uppstår fråga om bolagets upplösning, förfares på sätt i lag och allmänna
författningar finnes föreskrivet.

§ 43. Denna bolagsordning skall ingivas till Rådstuvu-Rätten i Kalmar för den vidare
åtgärd, som i förordningen angående aktiebolag finnes föreskriven.
Vilket vederbörande till underdånig efterrättelse länder.
CARL.
(L. S.)
C. J. OSCAR ALSTRÖMER.

I Kalmar nya järnvägsaktiebolags bolagsordning av den 5 juli 1872 hava följande
ändringar vidtagits.

Den 19 februari 1875 efter stämmobeslut den 2 juni och 17 december 187419, 36, 39.

16 18
' '

Den 7 mars 1902 efter stämmobeslut den 5 juni 1900 och 4 juni 1901- §8 13 16 18 21
24, 30, 36.

Den 19 april 1907 efter stämmobeslut den 6 juni 1905 och den 17 maj 1906: § 1.
Den 29 november 1907 efter stämmobeslut den 5 juni 1906 ocb den 4 juni 1907: § 30.
Den 24 september 1909 efter stämmobeslut den 6 juni 1905, 17 maj 1906, den 4 juni
1907 och den 2 juni 1908: § 3.

Den 30 januari 1914 efter stämmobeslut den 4 juni och 20 november 1912: §§ 2, 4, 5, 7,
8, 10—13, 16—29, 31, 32, 34—39, varjämte §§ 37 och 41 skulle helt utgå.
Den 30 december 1915 efter stämmobeslut den 29 juni och 29 september 1915: § 3.
Den 11 oktober 1918 efter stämmobeslut den 29 december 1917 och 22 juni 1918: § 1,3.
Av den ursprungliga bolagsordningen finnas således endast fem §§ bevarade, men i
det stora hela är den oförändrad till sin andemening.
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BILAGA B.

Nybro—SävsjÖströms järnvägsaktiebolags bolagsordning av den 9 oktober 1874 är
nästan en ren kopia av Kalmarbolagets. Någon ändring i densamma vidtogs ej, förr än
bolaget ombildades till Nybro—SävsjÖströms nya järnvägsaktiebolag, vars ordning av den
23 april 1888 väsentligt avviker från det ursprungliga bolagets.
KUNGL, MAJ:TS

nådiga resolution på en av J. H. Palme, Carl David Philipson
och Fr. Hallberg gjord underdånig ansökning om fastställelse av

ordning för ''Nybro—SävsjÖströms Nya Järnvägsaktiebolag" i en
lighet med ingivet förslag; Given Stockholms Slott den 23 april
1888.

Kungl. maj:t, som låtit detta ärende sig föredragas, vill härmed i nåder fastställa följande

BOLAGSORDNING FÖR NYBRO—SÄVSJÖSTRÖMS NYA JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG.
§ 1. Bolaget, som benämnes "Nybro—SävsjÖströms Nya Järnvägsaktiebolag", är grun
dat på aktier med begränsad ansvarighet i överensstämmelse med Kungl.Förordningen
angående aktiebolag den 6 oktober 1848.

§ 2. Bolaget har till ändamål att inköpa Nybro—SävsjÖströms järnväg samt enligt
bolagsstämmas beslut antingen, efter erhållet vederbörligt tillstand, dära underhålla trafik
eller densamma åter försälja.

§ 3. Bolagets styrelse har sitt säte i Kalmar, vars Rådstuvurätt alltså bliver bolagets
laga forum i alla de mål, för vilka ej annorlunda i lag stadgas.

§ 4. Bolagets aktiekapital skall utgöra minst tvåhundra tusen kronor och högst fem
hundra tusen kronor, fördelat i aktier, varje å ett tusen kronor.

§ 5. Bolaget må icke träda i verksamhet förr än minst två hundra aktier blivit till
fullo inbetalda.

Därutöver må inom den i § 4 stadgade begränsning nya aktier kunna

utsläppas; skolande sådana nya aktier kontant inbetalas vid teckningen, för att denna må
anses giltig.

§ 6. Såväl svensk som utländsk man må deltaga i bolaget genom tecknande eller
köp av aktier.

§ 7. Alla aktier skola i nummerföljd hos bolagets styrelse införas i en särskild för
en var vid anfordran tillgänglig registerbok, vilken skall för varje aktie upptaga:
a) den persons namn, stånd eller yrke och hemvist, av vilken aktien tecknats; samt
b) de med äganderätten till aktien skedda förändringar, som blivit hos bolagets sty
relse anmälda.
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§ 8. Aktiebrev, som utfärdas av styrelsen å bolagets vägnar, skall ställas till inne
havaren.

Flere aktier må i ett aktiebrev sammanföras.

§ 9. Med varje aktiebrev följa tio i nummerordning utfärdade kuponger jämte ta
long. Efter det kupongerna blivit av bolaget inlösta, undfår aktieägaren, mot återstäl
lande av talongen, ytterligare tio med nummer försedda kuponger jämte ny talong; och
förfares på enahanda sätt så länge bolagets verksamhet fortfar.

§ 10. Aktie är med hänseende till bolaget odelbar, i följd varav, om flera bliva
gemensamt ägare till en aktie, de måste genom en person sin rätt i bolaget utöva.
Aktie medför rätt till motsvarande andel i bolagets egendom och vinst.

§ 11. Förloras aktiebrev, skall ägaren låta efterlysa detsamma tre gånger i allmänna
tidningarna och göra anmälan om förlusten hos styrelsen. Visas anledning att aktie
brevet blivit förstört, så att det icke kan mot bolaget göras gällande, äger styrelsen att,
sedan ett år efter sista efterlysningen förflutit utan att aktiebrevet tillrättakommit, låta

under dess nummer utfärda ''duplettaktiebrev'', vari uttryckligt förbehåll bör göras därom,
att innehavaren står äventyret, i fall det såsom förlorat ansedda aktiebrevet skulle till-

rättakomma och lagligen göras gällande, varför ock vid bolagets upplösning innehavaren
skall, för att få lyfta kapitalutdelning, ställa säkerhet för återbetalning, i händelse anspråk
på sådan utdelning inom tio år därefter väckes av någon laglig innehavare av originalaktiebrevet.

På enahanda sätt fÖrfares, om kupong förloras; och skall vid inlösen av duplettkupong innehavaren ställa borgen för återbetalning, därest originalkupongen inom tio år
företes till inlösen. Vill innehavare av duplettaktiebrey hava nya kuponger, då sådana
utgivas, skall han ställa säkerhet för de anspråk på samma kuponger, som möjligen av
originalaktiebrevets innehavare kunna väckas.

Bliver aktiebrev så skadat, att det ej vidare kan begagnas, må det, emot kvitto, hos
styrelsen utbytas mot nytt aktiebrev; och skall det förra aktiebrevet förvaras till nästa
revision, men genast därefter förstöras.

§ 12. Enskild aktieägare är ej berättigad att annorlunda, än i denna bolagsordning
föreskrives, ingripa i bolagets förvaltning och för dess verksamhet fordra redogörelse.
§ 13. Aktieägare vare icke skyldig till någon betalning utöver tecknat aktiebelopp
eller pliktig att ansvara för bolagets skulder med mer än han i bolaget insatt, därest han
icke till vidare ansvarighet sig särskilt utfäst.

§ 14. Bolagets angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av tre ledamöter,

vilka aktieägarne å bolagsstämma välja. Likaledes skall å bolagsstämma utses en supp
leant, vilken på kallelse av styrelsens ordförande äger att i frånvarande ledamots ställe
deltaga i styrelsens överläggningar och beslut.

Styrelsen väljer bland sina ledamöter ordförande samt utser inom eller utom sig
verkställande direktör.

Styrelsens ledamöter och suppleanter skola vara svenske, i Sverige bosatte under
såtar.

§ 15. Utav de vid konstituerande bolagsstämma valde styrelseledamöterne avgår från
och med år 1889 årligen en ledamot, de första två åren efter lottning mellan de först
invalda ledarmöterne och sedermera den äldste med hänseende till det val, på grund
varav han i styrelsen innehaver plats.
Avgående styrelseledamot kan återväljas.
§ 16. Styrelsen bestämmer tiden för sina ordinarie sammanträden. Extra samman

träden utsättas av ordföranden. Styrelsen är behörig att fatta beslut, då minst två leda
möter äro tillstädes och om beslutet ense.
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§ 17, Vid styrelsens sammanträden skall protokoll av därtill utsedd person föras
och underskrivas, varefter protokollet genom påskrift av ordföranden till riktigheten be
styrkes.

§ 18. För handhavandet och redovisningen av de styrelsen ombetrodda uppdrag
ansvara dess ledamöter gemensamt med den inskränkning, att för fattat beslut endast de
bliva ansvarige, som i detsamma deltagit, samt att, om något försummas eller obehörigen
tillgöres av ledamot i sådant uppdrag, som å bolagsstämma blivit till honom ensam över
lämnat, han därför även ensam ansvarar.

§ 19, Styrelsen äger att med bolagets makt handla uti allt vad till förvaltningen av
dess angelägenheter hörer; och äger styrelsen jämväl att i alla förekommande fall, själv
eller genom befullmäktigat ombud, å bolagets vägnar tala och svara.

§ 20. Alla skriftliga avhandlingar, som styrelsen ingår för bolaget, skola under
skrivas av två styrelseledamöter å bolagets vägnar och med utsättande av dess antagna be
nämning, vid äventyr, som i 8 § av åberopade förordning den 6 oktober 1848 stadgas.

§ 21. Verkställande direktören åligger det att ställa sig till efterrättelse de före
skrifter, som av bolagsstämma eller av styrelsen varda honom meddelade.

§ 22. Styrelsens ledamöter åtnjuta årligt arvode, som bestämmes av bolagsstämma.

§ 23. Över bolagets inkomster och utgifter skola hos styrelsen föras noggranna räken
skaper, som sammanföras uti fullständigt bokslut till och med den 31 december varje ar;
börande bokslutet vara färdigt till granskning inom februari månads utgång nästföljande år.

§ 24. De avslutade räkenskaperna jämte övriga förvaltningen rörande handlingar
skola genast för granskning tillhandahållas de av bolaget utsedda revisorer, vilka skola
på styrelsens kallelse sammanträda. Revisionen skall vara avslutad och revisionsberättel
sen till styrelsen inlämnad före den 1 påföljande april, så att berättelsen tillika med sty
relsens förklaring över möjligen gjorda anmärkningar, må kunna vid nästa ordinarie bo
lagsstämma föredragas.

§ 25. Ordinarie bolagsstämma hålles årligen å den dag i Maj månad och a det ställe
inom riket, som av styrelsen bestämmes; och skola aktieägarne därtill kallas genom kun

görelse, som tre gånger, sista gången minst fjorton dagar före den till stämmans öppnande
utsatta dag, införas i allmänna tidningarna samt i tidning i Kalmar.

§ 26. Extra bolagsstämma hålles, då styrelsen aktar nödigt eller sadant pafordras
av aktieägare, representerande minst en tiondedel av antalet utgivna aktier, och vare i
sistnämnda fall styrelsen pliktig att inom fjorton dagar efter det en sådan framställning
blivit hos styrelsen gjord, utfärda kallelse till stämman i den ordning § 25 föreskriver.
Extra bolagsstämma må hållas å det ställe inom riket, som styrelsen finner lämpligt be
stämma. Uti kallelse till extra bolagsstämma bör alltid föremålet för densamma uppgivas,
och få andra frågor ej därvid handläggas.

§ 27. För aktieägare må annan aktieägare på grund av skriftlig fullmakt föra talan.
För omyndig eller den, som står under annans målsmansskap, äger förmyndaren eller
målsmannen föra talan.

§ 28. Bolagsstämma öppnas av den, som i styrelsen förer ordet, varefter tillstädes
varande bolagsmän genom val efter huvudtalet bland sig utse stämmans ordförande.
§ 29. Med det undantag i § 28 säges, beräknas rösterna vid bolagsstämman så, att
varje aktie berättigar till en röst; dock må icke någon rösta för mera än en femtedel av
de vid stämman representerade aktier.
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Utom i de fall, som i § 33 omförmälas, bestämma de flesta rösterna bolagets beslut
vilket, i behörig ordning fattat, är bindande även för frånvarande delägare.
All omröstning liksom val sker med slutna sedlar, på vilkas yttre sida tecknas röste
talet, som kontrolleras med uppgjord omröstningslängd.
Vid val anställes lottning mellan dem, som erhållit lika antal röster, men i övrigt, i
händelse rösterna på ömse sidor utfalla lika, äge stämmans ordförande utslagsröst.

§ 30. Vill aktieägare till avgörande vid bolagsstämma framställa någon fråga, göre
sådant i skrift, som senast en månad förut till styrelsen avlämnas; och bör styrelsen efter
utredning av den fråga, som blivit i skriften behandlad, låta denna jämte styrelsens utlå
tande däröver vid bolagsstämman föredragas.
§ 31. Till ordinarie bolagsstämma skall styrelsen avgiva skriftlig berättelse om bo
lagets tillstånd och förvaltning under nästföregående år.
Bolagsstämma beslutar i alla de frågor, som blivit av styrelsen, revisorerne eller en

skild aktieägare i behörig ordning väckta; bestämmer arvoden för styrelsens ledamöter
och revisorerne ävensom beloppen av vad, som skall avsättas till reservfonden och utde

las till aktieägarne; fattar beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter; samt
verkställer val av styrelseledamöter med suppleanter ävensom av tre revisorer jämte lika
manga suppleanter för granskning av löpande årets förvaltning och räkenskaper.
I val av revisorer och deras suppleanter må ledamöter av styrelsen ej deltaga.
Vid bolagsstämma föres protokoll, som justeras av dem, vilka därtill av stämman utses.
§ 32. De låneförbindelser, som bolaget kommer att ikläda sig, skola städse i främsta
rummet av bolagets behållna inkomst gäldas.

Därefter skall av vinsten årligen till reservfond avsättas tio procent. Över återstoden
äger med iakttagande av vad här nedan stadgas bolagsstämman förfoga.
Da reservfonden överstiger 100,000 kronor, ankommer det på bolagsstämmas avgö
rande, huruvida ytterligare avsättning till densamma skall äga rum.
Av bolagets tillgångar må, så länge bolagets verksamhet fortfar och innan alla dess
gällande skulder blivit godtgjorda, icke göras större utdelning emellan bolagsmännen än
att enligt sista bokslutet och det ej äldre än för nästföregående år utöver tecknat aktie
kapital finnes överskott, motsvarande minst en procent därav.

§ 33. Väckes förslag, åsyftande utsträckning eller utgrening av järnvägen eller änd
ring av denna bolagsordning, skall tillkännagivande därom ske uti kallelsen till bolags
stämman.

Godkännes sådant förslag av bolagsstämman med minst två tredjedelar av de avgivna
rösterna, skall frågan hänskjutas till vidare prövning å ny ordinäre eller extra bolags
stämma, och erfordras då för förslagets antagande enahanda röstövervikt.

Beslutad ändring av bolagsordningen vare dock icke till efterrättelse gällande med
mindre Kungl Maj:ts fastställelse därå erhålles.

Det åligger bolaget att ställa sig till efterrättelse de föreskrifter, som för aktiebolag
finnas meddelade i lagen angående handelsregister, firma och prokura den 13 Juli 1887;
skolande sökandena inom två månader härefter ingiva bestyrkt avskrift av denna resolu
tion till Kungl. Civildepartementet. Vilket vederbörande till underdånig efterrättelse länder.
Under Hans Majits
Min Allernådigste Konungs och Herres frånvaro.
GUSTAF.
(Sigill.)

E. von KRUSENSTJERNA.
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BILAGA C.

KUNGL. MAJ:TS

nådiga resolution på en av W. Jungy Ivar Berg, C. O. Nilsson,
G. A. Kindberg, Adolf Anderson, G. H. af Peterséns och Oskar
Mellin gjord underdånig ansökan om fastställelse av ordning för
Sävsjöström—Nässjö järnvägsaktiebolag i enlighet med ett den
underdåniga ansökningen hilagt förslag;
i anledning varav kungl. patent- och registreringsverket in
kommit med infordrat underdånigt utlåtande; given Stockholms
slott den 8 juli 1910.
Kungl. Maj:t har låtit detta ärende sig föredragas och vill härmed fastställa följande

BOLAGSORDNING FÖR SÄVSJÖSTRÖM-NÄSSJÖ JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG.
§ 1, Detta bolag, vars firma är "Sävsjöström—Nässjö Järnvägsaktiebolag", är grun
dat på aktier med begränsad ansvarighet enligt bestämmelserna i lagen om aktiebolag
den 28 juni 1895 samt lagen innefattande särskilda bestämmelser om järnvägsaktiebolag
den 5 mars 1897.

§ 2, Bolaget har till ändamål att efter erhållen koncession anlägga järnväg från Sävsjöströms station vid Nybro—Sävsjöströms järnväg till Nässjö station å statens järnvägar
samt att till allmänt begagnande mot avgift upplåta denna järnväg ävensom att efter avtal
besörja trafik jämväl å annan järnväg, som med av bolaget trafikerad järnväg står i ome
delbar förbindelse. Bolaget har även till föremål att själv anlägga eller bidraga till an
läggning av annan ägare tillhörig järnväg, som står i omedelbar förbindelse med bolagets
järnväg.

§ 3. Bolagets styrelse har sitt säte i Kalmar.

§ 4. Bolagets aktiekapital skall utgöra minst två millioner femhundrafemtiotusen
(2,550,000) kronor och högst fem millioner (5,000,000) kronor.
§ 5. Aktie skall lyda å etthundra (100) kronor; och skola aktiebreven ställas till viss
man.

§ 6. Aktiekapitalet bildas medelst stamaktier, dock med rättighet för bolaget att ut
giva preferensaktier till sammanlagt belopp av högst trehundratusen (300,000) kronor, sko
lande dessa senare aktier medföra allenast det företräde:

att när utdelning av vinst å bolagets rörelse beslutas, innehavare av sådana aktier
först erhålla utdelning intill 4
procent å aktiebeloppet, varefter befintligt överskott
fördelas på övriga aktier (stamaktier), intill dess även dessas ägare erhållit 4 ^/g procent
å aktiebeloppet; och
att om, sedan sagda utdelning ägt rum, överskott till utdelning finnes, sådant förde
las i förhållande till aktiebeloppet lika mellan aktieägarne utan avseende å aktiernas egen
skap av stam- eller preferensaktier.
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Aktiebrev utfärdas i två serier, betecknade med litt. A och litt. B.; och utgöres serien
A. av stamaktier samt serien B. av preferensaktier med särskild nummerföljd inom var
dera serien.

§ 7. Med varje aktiebrev skola följa vinstutdelningskuponger för tio år, varje å ett
års utdelning, jämte talong. Efter dessa kupongers inlösen utgivas mot avlämnande av
talongen, behörigen kvitterad, nya kuponger till samma antal jämte ny talong; och förfares på samma sätt allt framgent, så länge bolagets verksamhet fortgår.

§ 8. Av oguldet aktiekapital vare aktieägare skyldig att på de tider, bolagets styrelse
bestämmer samt uti allmänna tidningarne och i minst tre andra tidningar, vilka av
styrelsen bestämmas, senast en månad förut kungör, inbetala emot styrelsens interims
bevis varje gång 25 procent av aktiekapitalet. Inbetalningen skall till fullo vara verkställd,
vad angår aktie, som vid bolagets bildande finnes tecknad, inom två år därefter, och be
träffande aktier, som sedermera kunna komma att tecknas, inom ett år, från det beslutet

om aktiekapitalets ökning registrerades.

§ 9. Om aktiebrev förloras, bör ägaren låta efterlysa detsamma tre gånger i all
männa tidningarna och göra anmälan därom hos styrelsen.

Visas anledning, att aktiebrevet blivit förstört, så att det icke vidare kan göras gäl
lande, må styrelsen, sedan ett år från sista efterlysningen förflutit, utan att aktiebrevet tillrättakommit, äga att utfärda nytt aktiebrev under benämning ''duplettaktiebrev", försett
med samma ordningsnummer som det förlorade och ställt till den person, som enligt
bolagets registerbok senast var ägare av aktien; ägande styrelsen därvid i övrigt vidtaga
de åtgärder och föreskriva de villkor, som kunna anses erforderliga till bolagets skyd
dande mot förlust, i händelse det såsom förlorat ansedda aktiebrevet framdeles tillrätta-

kommer och anspråk på grund av detsamma lagligen kan mot bolaget göras gällande.
Vad här är sagt om aktiebrev gäller ock i tillämpliga delar om kupong förloras.
Bliver aktiebrev så skadat, att det ej vidare kan begagnas, må det hos styrelsen ut
bytas mot kvitto därå och nytt aktiebrev; och skall det förra aktiebrevet förvaras till
nästa revision, men genast därefter förstöras.

§ 10. Bolagets styrelse består av sju ledamöter och tre suppleanter för dem.
Styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaper granskas av tre revisorer, för vilka
utses lika antal suppleanter.

Medlemmarna av bolagets styrelse och revisorerna ävensom suppleanterna för styrel
seledamöterna och revisorerna skola vara delägare i bolaget eller ock befull mäktigat ombud
för aktieägande kommun eller korporation.
Den först valda styrelsen fortfar i sin befattning tills vidare i fyra år, dock icke längre
än intill den ordinarie bolagsstämma, som hålles näst efter det bolagets järnväg blivit
fullständigt öppnad för allmän trafik; ägande styrelsen att vid ledamots eller suppleants
avgång under nämnda tid sammankalla bolaget till stämma för utseende av ny ledamot
eller suppleant.
Styrelsens ledamöter och deras suppleanter utses eljest för en tid av två år i

sänder, dock att av den vid första bolagsstämman efter järnvägens öppnande för allmän
trafik valda styrelsen avgå näst påföljande året tre ledamöter och två suppleanter samt
vid därpå följande ordinarie bolagsstämma fyra ledamöter och en suppleant; skolande
genom lottning avgöras, vilka ledamöter och suppleanter böra först avgå.
Avgående styrelseledamot eller suppleant kan återväljas.
Revisorerna och deras suppleanter utses årligen å ordinarie bolagsstämma.
§ 11. Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande samt utser inom
eller utom sig verkställande direktör.
Styrelsen bestämmer tiden för sina ordinarie sammanträden. Extra sammanträde utsättes av ordföranden eller den hans ställe företräder. Är varken ordföranden eller vice
ordföranden vid sammanträde närvarande, före den ordet, som därtill för tillfället utses.
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§ 12. Styrelsen är behörig att fatta beslut, då minst fem ledamöter äro tillstädes.
§ 13. Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter, som sty
relsen därtill utser.

§ 14. Vid styrelsens sammanträden skall av därtill utsedd person föras protokoll,
som genom påskrift av ordföranden till riktigheten bestyrkes.

§ 15. För handhavandet och redovisningen av de styrelsen ombetrodda uppdrag
ansvara dess ledamöter enligt lag.

§ 16. Styrelsen äger att med bolagets makt infordra, emottaga och förvalta tecknat
aktiekapital, upptaga erforderliga lån, för vilka jämväl ma utfästas rätt till inteckning i
järnvägen, utfärda aktiebrev, överlåta särskilda uppdrag till en eller flere av styrelsens
ledamöter i fråga om utförande av förvaltningsbestyr, gälda förberedande kostnader, in
köpa jord och materiell av alla slag, bestämma detaljerna såväl i avseende å banans sträck
ning som å stationernas läge, avsluta avtal rörande banans byggande och ordnande av
föreningsstationer samt järnvägens trafikerande; antaga och entlediga tjänstemän och be
tjäning, som för styrelsens biträde och bolagets tjänst erfordras, och bestämma deras
skyldigheter och avlöning, samt att jämväl i allt övrigt bolaget i enlighet med lagen
om aktiebolag företräda.

§ 17. Verkställande direktören åligger att ägna sig åt och vaka över järnvägens an-

läggning, vård och ändamålsenliga förvaltning i överensstämmelse med styrelsens beslut
samt att hava närmaste tillsynen över bolagets räkenskaper och tillhörigheter.

§ 18. Bolagets inflytande medel skola genom insättning uti bankinrättning göras
räntebärande, intill dess de för bolagets ändamål erfordras.

§ 19. Bolagets räkenskaper skola den 31 december varje ar i fullständigt bokslut
sammanföras. Bokslutet skall vara verkställt senast den 15 mars nästpåföljande år, då

räkenskaperna jämte tillhörande handlingar ävensom av styrelsen avgiven förvaltningsbe
rättelse och balansräkning för senaste räkenskapsåret skola för granskning övérlämnas till
de utsedda revisorerna, vilka senast den 1 nästpaföljande maj böra över granskningen

avgiva skriftligt utlåtande, däri ansvarsfrihet för styrelsen bestämt tillstyrkes eller avstyrkes.
§ 20. Ordinarie bolagsstämma hålles en gång årligen i Kalmar a dag under juni ma
nad, som av styrelsen bestämmes; och kallas aktieägarne därtill genom kungörelse, som
tre gånger, sista gången åtta dagar före den till stämmans öppnande bestämda dag, in
föres i allmänna tidningarna och i minst tre andra tidningar, vilka av styrelsen bestämmas;

skolande genom kungörelse i samma tidningar jämväl andra meddelanden bringas till
aktieägarnes kännedom.

§ 21. Extra bolagsstämma kungöres på samma sätt som ordinarie bolagsstämma.

§ 22, Bolagsstämma bör öppnas av den, som i styrelsen då förer ordet, varefter
tillstädesvarande bolagsmän genom omröstning efter huvudtalet utse ordförande å stäm
man.

§ 23. Beträffande grunderna för utövande av rösträtt och fattande av beslut a bo
lagsstämma skola i övrigt gälla följande avvikelser från vad i sådant hänseende finnes
stadgat i § 34 av lagen om aktiebolag, nämligen:
att frånvarande aktieägares rösträtt må utövas endast av ombud, som själv är aktie

ägare; dock att omyndig eller aktieägare, för vilken god man vederbörligen är förordnad,
må rösta genom förmyndare eller sådan god man, även om icke denne själv är bolags
man; samt

att för aktie, som äges av kommun eller bolag, talan må föras av den, som därtill
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blivit i behörig ordning utsedd, oberoende därav, om ombudet själv är delägare i bolaget
eller icke.

Omröstningen sker med slutna sedlar, därest av någon röstägande så äskas.

§ 24. Jämte iakttagande av vad i 36 § av lagen om aktiebolag stadgas skall styrel
sen till ordinarie bolagsstämma avgiva skriftligt yttrande över de anmärkningar och för
slag, som till äventyrs blivit av revisorerna gjorda.

§ 25. Ordinarie bolagsstämma beslutar i alla de frågor, som blivit av styrelsen, revi
sorerna eller enskilda aktieägare i behörig ordning väckta, bestämmer arvoden för styrel
sens ledamöter och revisorerna ävensom angående användningen av tillgängliga vinst
medel, fattar beslut i fraga om ansvarsfrihet för styrelsen samt verkställer val av styrelse
ledamöter med suppleanter och tre revisorer för granskning av det löpande årets för
valtning och räkenskaper ävensom av tre revisorssuppleanter.
Vid bolagsstämma föres protokoll, som justeras av ordföranden jämte dem, vilka där
till av stämman utses.

§ 26. De låneförbindelser, som bolaget kan komma att ikläda sig, skola städse, i
den man de förfalla, i främsta rummet av bolagets behållna inkomst gäldas.

Det åligger sökandena att inom två månader härefter ingiva bestyrkt avskrift av
denna resolution till Kungl. Civildepartementet. Vilket vederbörande till underdånig efter
rättelse länder.

Under Hans Maj:ts

Vår allernådigste Konungs och Herres frånvaro.
Dess tillförordnade Regering:
CARL HEDERSTIERNA
HUGO HAMILTON

CARL SWARTZ
H. von KRUSENSTIERNA
Oscar von Sydow.

I Sävsjöström—Nässjö järnvägsaktiebolags bolagsordning av den 8 juli 1910 hava föl
jande ändringar vidtagits.

Den 1 september 1914 efter stämmobeslut den 17 april och 9 juni 1914:§ 27 är tillagd.
Den 13 april 1922 efter stämmobeslut den 18 juni och 21 december 1921: § 5.
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