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BOLAG 

 

Bolagsstämma 

Protokoll nr X/åååå 

 

Datum 

Ort 

Närvarande 

 Aktieägare Innehav Röstetal 

 AA  8 000 st. 8 000 st. 

 BB  2 000 st. 2 000 st. 

 Totalt            10 000 st.        10 000 st. 

 

1 § Öppnande av mötet 

       Till mötets ordförande valdes BB, som utsåg AA till sekreterare. 

 

2 § Mötets laglighet och beslutförhet 

Eftersom bolagets hela aktiekapital var representerat på mötet, konstaterades mötet vara 

lagenligt och beslutfört. 

 

         X § Upptagande av kreditlimit 

Beslöts enhälligt att för ändamålet Y ta upp ett checkkonto med kredit hos Nordea 

Bank Abp till ett belopp på X euro i enlighet med bankens allmänna kreditlimit- och 

kontovillkor. 

 

 

        X § (vid behov)Ansökan om inteckning 

Beslöts enhälligt att söka följande fastighetsinteckningar för nedan nämnda objekt, till 

ett totalt belopp på X euro. 

- objekt: 

- Y st. pantbrev, vart och ett till ett belopp på X euro 

 

Beslöts enhälligt att befullmäktiga NN att underteckna ansökan om inteckning i 

bolagets namn.  

                             

         X § Ställande av säkerhet 

Beslöts enhälligt att pantsätta den nedan nämnda egendom som bolaget äger hos 

Nordea Bank Abp och Nordea Hypoteksbank Abp, som generell säkerhet för bolagets 

samtliga nuvarande och framtida förbindelser och andra förpliktelser samt godkänna 

pantsättningsvillkoren. 

 

Specificering av säkerhet: Befintliga pantbrev för fastighetsbeteckning XXX-XX 

(totalt X euro) samt inteckningar som ansöks om vid behov (totalt X euro) (För 

kännedom: uppgifterna om pantbreven framgår av gravationsbeviset). 

 

(För kännedom: Nordea Bank Abp beviljar inte ny kredit mot bostadsaktiebolagets 

generella säkerhet utan ett nytt stämmobeslut. Nordea rekommenderar generell 
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säkerhet för bostadsaktiebolaget, eftersom den underlättar skötseln av 

bostadsaktiebolagets bankärenden.) 

 

          X § Beslut om befullmäktigande 

Beslöts att befullmäktiga (styrelsen)/disponenten (NN) att avtala om kreditvillkoren 

för bostadsbolagslån samt underteckna kreditlimitavtalet, pantsättningsdokumenten 

och uppdraget för ansökan om inteckning. 

 

          X § Avslutande av mötet 

 

In fidem  

ordförande (AA)  sekreterare (BB) 

 

 

 


