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§1
Grupptalan mot Acta (hädanefter kallad ”föreningen”) är en ideell förening vars
medlemmar avser att föra en grupptalan mot Acta, och vid behov även mot andra
involverade parter, avseende Valutaobligationer VOTM 1-4.
§2
Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen med anledning av de, i
föreningens mening, grava felaktigheter som begåtts av Acta i samband med tecknandet av
de lånefinansierade valutaobligationerna.
§3
Skulle utfallet av grupptalan ej ge av föreningen önskat resultat, avser föreningen att
fortsätta rättsprocessen på det sätt som bäst anses tillvarata hela gruppens intresse.
§4
Varje kund hos Acta som har investerat i en belånad indexobligation av typen VOTM1-4,
och som nu har återbetalningskrav från Kaupthing/Lindorff, kan bli medlem sedan
fastställd medlemsavgift erlagts. Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot
föreningen eller bryter mot föreningens stadgar kan av styrelsen uteslutas ur föreningen
sedan vederbörande dock först beretts tillfälle till förklaring.
§ 4.1
Medlemsavgifterna avser att täcka gemensamma kostnader och kan revideras årligen.
§ 4.2
Medlem får företrädas av annan med behörig fullmakt. Detta inbegriper rätten att rösta i
årsmötet samt rätten att bli styrelsemedlem i föreningen
§5
Föreningens beslutande organ är allmänt möte och styrelse. Allmänt möte och styrelse kan
delegera arbetsuppgifter till särskilda eller enskilda grupper/personer.
§6
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

Allmänna möten
§7
Årsmöte hålles före utgången av juni månad.
Kallelse till årsmöte utsändes senast två veckor före årsmötet.
Motion skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
§8
På årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1 Fråga om mötets behöriga utlysande
2 Val av ordförande för mötet
3 Val av sekreterare för mötet
4 Val av justeringsman, tillika rösträknare
5 Styrelsens berättelse över verksamhet och räkenskaper för föregående år
6 Revisorns berättelse
7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8 Valberedningens förslag till val av
8.1 ordförande för en tid av ett år
8.2 fem styrelseledamöter för en tid av ett år
8.3 två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
8.4 en revisor för en tid av ett år
8.5 en revisorsuppleant för en tid av ett år
9 Val av valberedning för en tid av ett år
10 Fastställande av medlemsavgift
11 Behandling av motioner
12 Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan för tiden intill nästa årsmöte
13 Övrigt.
§9
Extra allmänt möte skall hållas om styrelsen eller revisor anser det nödvändigt eller om
minst en femtedel av föreningens medlemmar så kräver.
§ 10
Allmänt möte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig. Varje medlem
äger en röst. Kallelse skall utsändas senast en vecka före mötet.

Föreningens styrelse
§ 11
Styrelsen utses av årsmötet och består av ordförande samt fem ledamöter. Ordförande och
övriga ledamöter väljes för ett års mandattid. Suppleanterna väljs för ett år.
§ 12
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Föreningens firma
tecknas av ordförande och kassör var och en för sig eller vice ordförande och kassör var
och en för sig eller ordförande och sekreterare var och en för sig.
§ 13
Styrelsen är beslutsmässig om ordförande (vice ordförande) och minst två ledamöter är
närvarande.
§ 14
Det åligger Styrelsen
att verka för föreningens ändamål enligt § 2
att verkställa beslut av allmänt möte
att förvalta och redovisa föreningens medel
att föreslå ny valberedning
§ 14.1
Föreningen är ideell. Styrelsens ledamöter kommer därför att fullgöra sina uppgifter utan
krav på ekonomisk ersättning för arbetet. Föreningen kan dock komma att behöva anlita
administrativ hjälp för hanteringen av ett stort antal medlemmar och för att klara
arbetsbördan i samband med en kommande rättsprocess.
Revisorer
§ 15
Föreningens revisorer är en ordinarie och en suppleant. Revisorerna skall granska
föreningens räkenskaper och förvaltning och senast utgången av januari upprätta berättelse
över föregående års förvaltning.

Beslutsfattande, stadgefrågor m m
§ 16
Beslut fattas med enkel röstövervikt med undantag för de fall som anges i §§ 17 och 18.
Vid lika röstetal i öppen votering gäller det förslag som biträdes av ordföranden. Vid val
eller sluten votering sker vid lika röstetal avgörandet genom lottning.
§ 17
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall för att bli gällande biträdas av minst två
tredjedelar av vid årsmöte avgivna röster. Uppnås inte sådan majoritet erfordras
godkännande även av nästkommande årsmöte.
§ 18
Föreningen kommer att upplösas när den rättsliga hanteringen avslutats.
Om de rättsliga kostnaderna efter avslutat mål eller förlikning blir högre än föreningens
tillgångar, så kommer en extra medlemsavgift att uttagas för att täcka mellanskillnaden.
Om de rättsliga kostnaderna efter avslutat mål eller förlikning blir mindre än de insamlade
medlen, kommer eventuellt överskott från medlemsavgifterna som överstiger 50 kronor per
medlem att återbetalas. Blir överskottet lägre än så, kommer pengarna att överföras till
välgörande ändamål som Radiohjälpen eller liknande.
Möte, som beslutat om föreningens upplösning, skall samtidigt besluta om disponerandet
av föreningens tillgångar.

