
BOLAGSORDNING  
 
FX International AB  
Org. nr: 556797-0800 
  
Bolagsordningen antogs på extra bolagsstämma den 15 februari 2011 och är under registrering på Bolagsverket. 
 
§ 1 Firma  
 
Bolagets firma är FX International AB. Bolaget är publikt (publ).  
 
§ 2 Styrelsens säte  
 
Styrelsen skall ha sitt säte i Helsingborg kommun.  
 
§ 3 Verksamhet  
 
Bolaget skall bedriva handel med valutor för egen räkning och därmed förenlig verksamhet.  
 
§ 4 Aktiekapital  
 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.  
 
§ 5 Antal aktier  
 
Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 stycken.  
 
§ 6 Styrelse  
 
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 2 suppleanter.  
 
§ 7 Revisor  
 
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en 
eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.  
 
§ 8 Kallelse till bolagsstämma  
 
Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets 
webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet 
skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.  
 
§ 9 Anmälan till stämma  
 
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 
stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 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 Årsstämma  
 
Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. 
 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:  
 
1. Val av ordförande vid stämman.  
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
3. Godkännande av dagordningen.  
4. Val av en eller två justeringsmän.  



5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse.  
7. Beslut  

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;  
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen;  
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.  

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.  
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller revisionsbolag och 
eventuella revisorssuppleanter.  
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
 
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan 
begränsning i röstetalet.  
 
§ 11 Räkenskapsår  
 
Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 0701–0630.  
 
§ 12 Avstämningsförbehåll  
 
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett 
avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är 
antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att 
utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).  
 
SKATTEFRÅGOR  
Nedan följer en sammanfattning av de skatteregler som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning 
kan aktualiseras av handel med aktier i Bolaget. Sammanfattningen vänder sig till fysiska och juridiska 
personer, som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges, och är endast avsedd som 
allmän information. Sammanfattningen inkluderar inte värdepapper som innehas som 
näringsbetingade andelar eller lagertillgångar i näringsverksamhet eller som innehas av handelsbolag. 
Den skattemässiga behandlingen av varje enskild fysisk eller juridisk person beror på dennes specifika 
situation. Särskilda skattekonsekvenser som inte finns beskrivna nedan kan aktualiseras. Varje 
aktieägare i Bolaget bör därför rådfråga skatterådgivare beträffande de skattekonsekvenser som kan 
uppkomma i varje enskilt fall. Bolaget tar ej på sig ansvaret för att innehålla källskatt.  
 
Fysiska personer  
Kapitalvinster på svenska marknadsanslutna aktier beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital. Uppkommer 
kapitalförluster på svenska marknadsanslutna aktier beaktas hela förlusten förutsatt att förlusten kan kvittas mot 
kapitalvinst på aktier och andra aktiebeskattade värdepapper. I andra fall medges avdrag med 70 % av förlusten i 
inkomstslaget kapital. Avdraget måste utnyttjas samma år som förlusten uppkommit. Uppkommer underskott i 
inkomstslaget kapital medges reduktion från skatt på inkomst av tjänst- och näringsverksamhet samt 
fastighetsskatt. Reduktion medges med 30 % av underskott upp till 100 000 SEK och däröver med 21 %. 
Utdelning på aktier i svenska marknadsanslutna aktiebolag beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital för 
personer hemmahörande i Sverige. 
 
Juridiska personer  
Juridiska personer beskattas för utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet, med en statlig 
inkomstskatt om 26,3 %. Avdrag för kapitalförlust vid avyttring av aktier som innehas som kapitalplacering får 
dras av endast mot kapitalvinster vid avyttring av aktier och andra delägarrätter. Kvarstående kapitalförlust får 
kvittas mot motsvarande kapitalvinster under senare år. Preliminärskatt för utdelning innehålls inte för svenska 
juridiska personer. Särskilda regler gäller för näringsbetingade andelar.  
 
Kapitalförsäkringar är inte föremål för kapital- eller vinstskatt. Utdelning samt realisationsvinst på aktie som 
innehas via kapitalförsäkring beskattas inte. Dock utgår en årlig avkastningsskatt om 0,75 procent på det 
förvaltade kapitalet. Realisationsförluster är inte avdragsgilla. 



 
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga  
För aktieägare utan skatterättslig hemvist i Sverige som erhåller utdelning från en svensk juridisk person 
innehålls normalt kupongskatt. Särskilda regler gäller dock för utdelning på näringsbetingade aktier. Skattesatsen 
är 30 %. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige ingått med andra länder 
för undvikande av dubbelbeskattning. Kupongskatten innehålls av Euroclear Sweden AB vid utdelningstillfället. 
Om aktierna är förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för skatteavdraget. Aktieägare och innehavare av 
teckningsrätter som är begränsat skatteskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftsställe i 
Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier eller teckningsrätter. Aktieägare 
eller innehavare av teckningsrätter kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel 
kan fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning vid 
avyttring av bland annat svenska aktier om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttring skett eller 
under de föregående tio kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln 
är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal. 


