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Bolagsavtal aktiesparklubbar
Förslag till bolagsavtal för aktiesparklubbar

Starta en aktieklubb!

§ 1 Undertecknade, som här nedan kallas medlemmarna, sluter härmed avtal med ändamål att under 
namnet Aktiesparklubben ________________________________________________________ 
för medlemmarnas gemensamma räkning förvärva och förvalta aktier. Med aktie menas i avtalet 
aktie noterad vid börs eller auktoriserad marknadsplats, om inte medlemmarna bestämmer annor-
lunda.

§ 2 Klubbens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december. (Första året dock från datum för 
bildandet.)

§ 3 Medlemmarna beslutar vid klubbsammanträden om förvaltningen av klubbens angelägenheter. 
För verkställande av klubbsammanträdens beslut samt för den löpande förvaltningen väljer med-
lemmarna för varje räkenskapsår ordförande jämte ytterligare ______ övriga förtroendemän.

§ 4 Förtroendemännen skall verkställa beslut tagna vid klubbsammanträden vad avser köp och för-
säljningar. Redogörelse över klubbens ställning och gjorda inköp och försäljningar med mera 
skall tillställas medlemmarna. Förtroendemännen skall föra räkenskaper över klubbens verksam-
het. Det åligger vidare förtroendemännen att ombesörja att varje medlem i god tid före avgivande 
av allmän självdeklaration får erforderliga uppgifter vad avser medlemmarnas andel i klubben. 
Inköp av aktier må ske endast i enlighet med vad om beslutats av medlemmarna eller av förtro-
endemännen enligt uppdrag på klubbsammanträde. Förtroendemännen kan ej hållas ansvariga för 
nedgång i klubbens kapitalbehållning på grund av ogynnsam kursutveckling, såvida inte denna 
utveckling uppenbarligen hade kunnat förutses och dess effekter för klubben motverkat. Förtro-
endemännen kan aldrig hållas ansvariga för placeringsbeslut tagna på klubbsammanträde.

§ 5 Ordinarie klubbsammanträde skall årligen hållas före den 31 mars. Vid sammanträdet skall föl-
jande frågor förekomma till behandling:

 1) Fråga om sammanträdet blivit behörigen sammankallat
 2) Föredragning av förtroendemännens redogörelse avseende föregående räkenskapsår 
 3) Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt förtroendemännen för den gångna förvaltningsperioden
 4)  a. Val av förtroendemän för tiden intill nästa ordinarie klubbsammanträde
  b. Val av ordförande
	 	 c.	Val	av	förtroendemän	(en	eller	flera)
  d. Val av kontaktperson till aktiesklubbens valda fondkommissionär/er
 5) Övriga frågor som minst 3 veckor före sammanträdet anmälts till behandling.
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§	6	 Extra	sammanträde	skall	hållas	när	ordföranden	så	finner	påkallat	eller	när	någon	av	medlem-
marna så påfordrar.

§ 7 Kallelse till sammanträde skall genom ordförandens försorg tillställas medlemmarna senast  
14 dagar före sammanträdet. I kallelse till sammanträde skall angivas vilka ärenden som skall 
behandlas på sammanträdet.

§ 8 Vid sammanträde har varje medlem något av följande alternativ:
 _____ 1 röst, eller
 _____ antal röster i förhållande till sin andel.
	 Beslut	 skall	 anses	 fattat	enligt	den	mening	 för	vilken	de	flesta	 rösterna	avgivits	eller,	vid	 lika	

röstetal, den mening ordföranden ansluter sig till. För beslutsförhet erfordras att minst ______ 
av medlemmarna är personligen närvarande eller genom befullmäktigat ombud representeras vid 
sammanträdet. Medlem må dock vid klubbsammanträde icke utöva rösträtt för mer än _____ av 
klubbens totala röstetal. Såsom ombud får även person som icke är medlem uppträda.

§ 9 Medlems månatliga insatsbelopp ska motsvaras av dennes andel i klubben och uppgå till ______ kronor,  
eller det belopp som framgår av bilaga (om medlemmarna har olika stora andelar). Medlem skall 
senast den _____:e i varje månad betala insatsbeloppet på klubbens bank- eller plusgiro. Såsom 
betalningsdag skall anses dagen närmast före girokontorets bokföringsdag enligt saldobesked. 
Förtroendemännen äger besluta om huruvida betalning som verkställts upp till tre dagar efter fast-
ställt datum skall anses såsom i rätt tid fullgjord. Vid för sen betalning skall dröjsmålsränta utgå 
enligt den vid varje tid gällande referensränta med tillägg av 8 procentenheter.

§ 10 Medlem äger del i klubbens totala behållning av aktier och likvida medel med den kvotdel som 
motsvarar av medlemmen erlagda insatser i förhållande till totalsumman av erlagda insatser.

§ 11 Medlem kan frivilligt utträda ur klubben. Sådant utträde kan endast ske i samband med ett års-
skifte, om inte annat beslutas på klubbsammanträde. Medlem som frivilligt utträder ur klubben 
skall erhålla sin andel enligt § 10. Om den utträdande erhåller värdet av sin andel kontant anses 
den utträdande i och med detta ha avyttrat sin andel till klubbens kvarvarande medlemmar. Annan 
person får med förtroendemännens samtycke och under iakttagande av bestämmelserna i avtalet 
under räkenskapsåret inträda som ny medlem genom övertagande av avgången medlems samtliga 
rättigheter och skyldigheter. Medlem som inträder i annan medlems ställe har i och med detta 
köpt sin andel av den utträdande medlemmen och får därmed ett nytt eget anskaffningsvärde. 
Förtroendemännen äger i övrigt rätt att under iakttagande av avtalets bestämmelser godkänna nya 
medlemmar.

§ 12 Vid beräkning av utträdande medlems andel skall de aktier i vilka han/hon äger del värderas till 
senaste slutkursen före utträdet. Finnes ej sådan användes köpkurs. Utträdande medlem skall er-
sätta övriga medlemmar för eventuella kostnader som uppstår till följd av utträdet.
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§ 13 Om medlem avlider ska det anses som att hans eller hennes dödsbo i och med dödsfallet har 
begärt utträde ur klubben. Vad som sägs i § 12 skall härvid gälla i tillämpliga delar, dock att vär-
deringen av aktier skall ske enligt slutkursen den dag medlemmen avled. Om medlemmen avled 
en lördag, söndag eller annan helgdag värderas aktierna till slutkursen nästföljande vardag.

§ 14 Om medlem utan förtroendemännens samtycke har överlåtit, pantsatt eller annars förfogat över 
sin andel i klubben eller, enligt övriga medlemmars enhälliga uppfattning brutit mot detta avtal, 
skall medlemmen uteslutas ur klubben vid tidpunkt som förtroendemännen beslutar. Om medlem 
under tre på varandra följande månader har underlåtit att i rätt tid betala sina avgifte kan medlem-
men uteslutas ur klubben. Medlem som utesluts erhåller sin andel av klubbens värde enligt § 10. 
Andelens värde skall beräknas enligt börskursen den dag då beslut om uteslutning togs av förtro-
endemännen.

§ 15 För ändring av detta avtal krävs enhälligt beslut av samtliga medlemmar.

§ 16 I den mån medlemmarnas inbördes rättigheter och skyldigheter samt medlemmarnas förhållande 
till tredje man icke regleras i förestående avtal skall bestämmelserna i lagen om handelsbolag och 
enkla bolag gälla i tillämpliga delar.

§ 17 Mellan medlemmarna eventuellt uppkomna tvister i anledning av detta avtal skall avgöras av 
domstol. Part som överklagar tingsrättens dom eller beslut förbinder sig att oavsett målets slutliga 
utgång till motparten utge ett belopp motsvarande motpartens totala rättegångskostnad. Innan 
tvist slutligt avgjorts äger utträdande eller utesluten medlem som berörts av tvisten icke rätt att få 
ut sitt tillgodohavande hos klubben.

Avtalet godkänt och undertecknat den 


