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STADGAR 
Stiftelsen CHELHA 

 
 
§1. Firma 

Stiftelsen skall benämnas Stiftelsen CHELHA. 
 
§2. Ändamål 

Stiftelsen har till ändamål att uteslutande eller så gott som uteslutande främja vård och uppfostran 
av barn, lämna bidrag till undervisning eller utbildning, bedriva hjälpverksamhet bland 
behövande, främja vetenskaplig forskning samt främja nordiskt samarbete. Ändamålen är inte 
begränsade till vissa familjer eller bestämda personer. 
 
Stiftelsen vill främja demokratiutveckling och eftersom ett väl fungerande utbildningssystem 
utgör basen för en vital demokrati kommer stiftelsen att särkilt främja verksamheter som stödjer 
utbildning eller demokratiutveckling. 
 

§3. Medel till fullföljande 
Till fullföljande av ändamålet må användas, förutom den totala avkastningen på stiftelsens 
tillgångar, jämväl dess kapital, dock att stiftelsens kapital aldrig skall understiga 100.000 kronor. 
I det fall att beslut om stiftelens upplösning fattas gäller bestämmelserna i paragraf 4 nedan. 

 
§4. Stiftelsens varaktighet och upplösning 

I omedelbar anslutning till den sista utbetalningen från private equity-fonden Procuritas Capital 
Investors V och tidigast år 2026 skall styrelsen utvärdera huruvida stiftelsen skall upplösas. Till 
grund för utvärderingen skall ligga frågan om stiftelsens resurser har en förbättrad eller försämrad 
verkningsgrad i fullföljandet av ändamålet. En förväntad betydande och långsiktig försämring av 
verkningsgraden skall föranleda beslut om upplösning. I det fall att styrelsen beslutar om 
upplösning av stiftelsen skall denna genomföras på ett sådant sätt att stiftelens egendom i sin 
helhet är förbrukad inom tre år räknat från beslutsdatumet. I det fall att styrelsen inte beslutar om 
upplösning av stiftelsen skall styrelsen vart tioende år upprepa utvärderingen och utifrån denna ta 
ställning till stiftelsens eventuella upplösning. 

 
§5. Placering av tillgångar 

Placering av största delen av stiftelsens tillgångar skall ske så att högsta möjliga avkastning 
uppkommer under iakttagande av betryggande säkerhet. Det innebär bl.a. att tillgångar får – 
direkt eller indirekt – placeras i private equity-fonder. Därutöver får en mindre del av stiftelsens 
tillgångar investeras i bolag eller annan verksamhet som drivs med huvudsakligt socialt syfte, så 
kallad social entrepreneurship. 
 

§6. Förvaltning 
Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse med säte i Stockholm. 

 
§7. Styrelse 

Styrelsen skall bestå av minst 2 och högst 8 ledamöter, samt upp till 2 suppleanter. Ledamöterna i 
styrelsen skall utses av sittande styrelse eller om sådan inte finns av Handelskammaren. Utökning 
respektive minskning av antalet ledamöter, med åtföljande personval i förekommande fall, 
beslutas av styrelsen. Vid ordinarie ledamots avgång utses efterträdare av styrelsen. För övriga 
ledamöter är mandattiden två år. Ledamöter skall ha kunskaper inom område som omfattas av 
stiftelsens ändamål. Styrelsen är beslutsför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är 
närvarande. För beslut i styrelsen krävs att beslutet biträdes av minst hälften av de vid 
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sammanträdet närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal gäller den mening som är ordförande 
biträder. 

 
§8. Anslag 

Beslut om anslag eller annan tilldelning av stiftelsens medel fattas av stiftelsens styrelse. Det 
ankommer på styrelsen att fastställa bestämmelser för hur anslag eller annan tilldelning skall 
sökas och den dokumentation sökande därvid har att prestera. 

 
§9. Räkenskaper 

Styrelsen skall för stiftelsen låta föra räkenskaper vilka skall avslutas 31 december varje år. Före 
utgången av maj månad varje år skall styrelsen till den i § 9 omnämnda revisorn avge berättelse 
om förvaltningen av stiftelsens angelägenheter under föregående år, vilken skall innehålla 
redogörelse för stiftelsens tillgångar och skulder samt för stiftelsens inkomster och utgifter under 
året. 

 
§10. Revision 

Styrelsens förvaltning skall granskas av därtill vald revisor. Revisorn utses av styrelsen och skall 
vara auktoriserad revisor. Revisorn avger årligen revisionsberättelse rörande sin granskning. 

 
§11. Förvärv av värdehandlingar 

Stiftelsens värdehandlingar skall, i den mån det är möjligt, förvaras i banks notariatavdelning 
eller i kassafack hos bank. 

 
§12. Ändring av stadgarna 

Dessa stadgar får – utom såvitt avser ändamålet – ändras av styrelsen utan myndighets tillstånd. 
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