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$ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1, Selskabets navn er Ronne Vand A/S

Stk. 2. Selskabets hjemsted er Ronne, Bornholms Regionskommune'

$ 2 Formil og forsyning

Stk. 2. Selskabets forsyningsomr6de fastsattes af selskabets bestyrelse i

overensstemmelse med geldende vandforsyningsplaner.

Stk. 3. Forsyningen af selskabets forbrugere sker i overensstemmelse med den til

enhver tid geldende lovgivning, neryarende vedtagter samt selskabets

forsyningsvilkAr, der efter begaring udleveres af selskabet, og kan ses p6 selskabets

elektroniske hjemmeside.

Stk. 1. Selskabets hovedformdl er at

vand i overensstemmelse med den

Selskabet har endvidere til formAl

forbindelse med vandforsyning.

drive vandforsyningsanleg samt at distribuere

til enhver tid galdende vandforsyningslov.

at levere serviceydelser, der stdr i naturlig
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$ 3 Aktiekapital

Stk. 1. Selskabets aktiekapital er kr. 5.000.000 - skrives femmillioner - fordelt i aktier

af kr. 50.000,00 og multipla heraf.

Stk. 2. Der udstedes ikke aktiebreve, men der foretages notering i selskabets

aktionarfortegnelse.

Stk. 3. Ingen aktier skal have sarlige rettigheder. Aktierne skal v€re ikke-

omsatningspapirer. Ingen aktionarer skal vere pligtige at lade sine aktier indlsse helt

eller delvis.

Stk. 4. Enhver overgang af aktier kraver samtykke fra selskabets bestyrelse

$ 4 Udbytte

Stk. 1. Der vil ikke kunne udbetales udbytte, bortset fra almindelig forrentning af

indskudskapitalen, idet selskabets indtegter derudover udelukkende kan anvendes ti l

selskabets formAl.

$ 5 Fastsettelse af takster

Stk, 1. Vandtakster, herunder anlags- og forbrugsbidrag, fastsettes en gang Arligt af

selskabets bestyrelse.

Stk. 2. Taksterne skal godkendes af Bornholms Regionskommune.

Stk. 3. Fastsattelsen sker i overensstemmelse med den til enhver tid geldende

vandforsyningslovgivning.
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$ 6 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets overste myndighed'

Stk. 2. Ordinar generalforsamling afholdes hvert Ar senest 5 mAneder efter

regnskabs6rets afslutning.

Stk. 3. Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages og hojst 4 ugers varsel

ved brev til selskabets aktionerer.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinare generalforsamling skal mindst omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om det forlsbne regnskabs6r.

3. Godkendelse af revideret Arsrapport.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

Stk. 5. Hver aktiebelab ph kr. 50.000,00 giver 6n stemme.

Stk. 6. Med mindre andet er fastsat, traffer generalforsamlingen afgorelser ved simpel

stemmeflertal, medmindre at aktieselskabsloven foreskriver serlige regler om

representation og majoritet.
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$ 7 Bestyrelse

Stk, 1. Selskabets bestyrelse bestAr af 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne

velges pA generalforsamlingen og skal vare medlem af bestyrelsen i RW A,m.b.a.

Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er sammenfaldende med valgperioden i RW

A.m.b .a .

Stk. 2. P6 hver generalforsamling valges 3 suppleanter for 1 Ar ad gangen.

Stk. 3. I tilfelde af et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlems vedvarende forfald,

herunder i t i l falde af tab af valgbarhed, indtrader en suppleant med virkning for t iden

indtil neste ordinare generalforsamling.

Stk, 4. Bestyrelsen treffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfelde af

stemmelighed er formandens stemme afgorende.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsetter selv sit honorar.

$ 8 Selskabets ledelse

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og fastsatter selv sin

forretningsorden, Konstitueringen i RW A,m.b.a er t i l l ige galdende i Rsnne Vand

A/S.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nAr mindst 4 af dens medlemmer er t i l  stede.

Bestyrelsens beslutninger traffes ved simpelt flertal. StAr stemmerne lige, er

formandens stemme afgorende.

Stk. 3. Referat fra bestyrelsesmsder indfsres i bestyrelsesprotokollen, der fores som

en beslutningsprotokol. Direktsren varetager sekretariatsopgaverne og selskabets

formueforvaltning,
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Stk. 4. Bestyrelsen antager og afskediger selskabets direktar. Direktaren ansetter og

afskediger selskabets personale og varetager den daglige ledelse i overensstemmelse

med bestyrelsens retningslinier.

Stk. 5. Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lAn, ksbe, selge

og pantsatte fast ejendom samt foretage enhver anden lovlig disposition vedrorende

selskabet,

Stk. 6, Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal vere

formanden eller i dennes forfald nastformanden.

Stk. 7. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv'

$ 9 Regnskab og revision

Stk. 1. Selskabets regnskabsAr er fra L maj til 30. april, Arsrapporten udarbejdes

under hensyntagen ti l  lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

Stk. 2. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen udpeget statsautoriseret

eller registreret revisor der velges for 1 6r ad gangen.

$ 10 Selskabets oplosning

Stk. 1. Beslutning om selskabets oplosning kan kun vedtages af generalforsamlingen.

Stk. 2. Besluttes selskabets oplosning, skal der af generalforsamlingen velges en

eller flere likvidatorer til at forestA oplosningen.
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$ 11 Underskrifter

Godkendt af generalforsamlingen

Moderet lor Hojesteret
St. Torv 2 . gZ1C Ronne

Dato: fr. /d.zooo


