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Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 9) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt nedan 

för att tillse att bolaget enbart kan utge aktier av ett aktieslag. 

Ny föreslagen lydelse av § 5 i bolagsordningen: 

§ 5 Antalet aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 200.000.000 och högst 800.000.000 stycken. 

Nuvarande lydelse av § 5 i bolagsordningen: 

§ 5 Antalet aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 200.000.000 och högst 800.000.000 stycken. 

Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 3.000.000 (tre 

miljoner) och serie B till ett antal som högst motsvarar samtliga aktier i bolaget. Aktie 

av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst. 

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya 

aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt 

att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren 

förut äger (primärföreträdesrätt). Om inte de aktier som erbjuds på detta sätt räcker 

för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan 

tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan 

ske, genom lottning. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av 

endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie 

A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier 

de förut äger. 

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontant- 

eller kvittningsemission, har aktieägaren företrädesrätt att teckna teckningsoptioner 

som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av 

optionsrätt respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde 

de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. 

______________________ 

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt 

punkterna 7 och 8 i dagordningen, samt A-aktieägare representerande minst 100 procent av 

samtliga utestående A-aktier i Bolaget anmäler innehavda A-aktier för inlösen. 

Beslutet om ändring av bolagsordningen är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare 

med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 

stämman. 


