Förslag till beslut om uppdelning av aktier
(punkt 16 a på dagordningen)
Styrelsen föreslår en s.k. aktiesplit innebärande att varje aktie delas i två aktier av
samma aktieslag. Genom spliten ändras aktiens kvotvärde. Styrelsen föreslår att
årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen,
vilken beräknas infalla under maj månad 2018. Efter uppdelning kommer antalet
A-aktier att uppgå till 6 610 000 och antalet B-aktier till 53 652 200, båda aktieslagen
med ett kvotvärde på 2,09 kr. Beslutet föreslås vara villkorat av punkt 16 b.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
(punkt 16 b på dagordningen)
Med anledning av att ovanstående förslag till uppdelning av aktier förutsätter ändring
av bolagsordningen föreslår styrelsen stämman att ändra bolagets bolagsordning
genom att gränsen för lägsta och högsta antalet aktier höjs till lägst 28 800 000 aktier
och högst 115 200 000 aktier.
Vidare föreslås följande ändringar:
§ 9 ändras så att det inte längre finns något senaste klockslag för aktieägares anmälan
att delta på bolagsstämma.
§ 13 uppdateras på grund av att den lag som hänvisas till i paragrafen har bytt namn.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som
kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket samt
vid Euroclear. Beslutet föreslås vara villkorat av punkt 16 a.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet skall vara lägst 60.000.000
kronor och högst 240.000.000 kronor.

Aktiekapitalet skall vara lägst 60.000.000
kronor och högst 240.000.000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 14.400.000
och högst 57.600.000.

Antalet aktier skall vara lägst 14.400.000
28.800.000 och högst 57.600.000
115.200.000.

Aktier av två slag får ges ut. Serie A och
serie B. A-aktier skall kunna utges till ett
antal som motsvarar högst 50 % av det
vid varje tidpunkt utgivna antalet aktier
och B-aktier skall kunna utges till ett antal
som motsvarar högst 100 % av det vid
varje tidpunkt utgivna totala antalet
aktier. A-aktier medför 10 röster och Baktier en röst.

Aktier av två slag får ges ut. Serie A och
serie B. A-aktier skall kunna utges till ett
antal som motsvarar högst 50 % av det
vid varje tidpunkt utgivna antalet aktier
och B-aktier skall kunna utges till ett antal
som motsvarar högst 100 % av det vid
varje tidpunkt utgivna totala antalet
aktier. A-aktier medför 10 röster och Baktier en röst.

Ägare till aktier av serie A äger rätt att
begära att aktie av serie A (en eller flera)
omvandlas till aktie av serie B. Skriftlig
begäran om omvandling ska göras hos
bolagets styrelse och ange det antal
aktier som ska omvandlas. Bolaget ska
utan dröjsmål anmäla omvandlingen till
aktiebolags-registret för registrering.
Omvandlingen är verkställd när
registrering skett och anteckning i
avstämningsregistret gjorts.

Ägare till aktier av serie A äger rätt att
begära att aktie av serie A (en eller flera)
omvandlas till aktie av serie B. Skriftlig
begäran om omvandling ska göras hos
bolagets styrelse och ange det antal
aktier som ska omvandlas. Bolaget ska
utan dröjsmål anmäla omvandlingen till
aktiebolags-registret för registrering.
Omvandlingen är verkställd när
registrering skett och anteckning i
avstämningsregistret gjorts.

§ 9 Kallelse

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
samt på bolagets webbplats. Att kallelse
skett ska annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
samt på bolagets webbplats. Att kallelse
skett ska annonseras i Dagens Industri.

För att få deltaga i bolagsstämma skall
aktieägare anmäla sig hos bolaget senast
den dag, som anges i kallelsen till
stämman, före klockan 16.00. Denna dag
får inte vara söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla
tidigare än femte vardagen före
stämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall
aktieägare anmäla sig hos bolaget senast
den dag, som anges i kallelsen till
stämman, före klockan 16.00. Denna dag
får inte vara söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla
tidigare än femte vardagen före
stämman.

Aktieägare får vid stämman medföra ett
eller två biträden, dock endast om
aktieägaren gjort anmälan härom enligt
föregående stycke.

Aktieägare får vid stämman medföra ett
eller två biträden, dock endast om
aktieägaren gjort anmälan härom enligt
föregående stycke.

§ 13 Avstämningsförbehåll

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument.

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om
värdepapperscentraler och
kontoföring av finansiella instrument.

För giltigt beslut krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

