Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och om
uppdelning av aktier
Punkt 14.a – Beslut om ändring av bolagsordningen
Med anledning av att nedanstående (punkt 14.b på dagordningen) förslag till aktiesplit
förutsätter ändring av bolagsordningen föreslår styrelsen att gränserna för antalet aktier
§ 5 första och andra styckena i Bolagets bolagsordning ändras i enlighet med nedan.
Nuvarande lydelse 5 § st 1:

Föreslagen lydelse 5 § st 1:

Bolaget skall ha minst 38.400.000 och
högst 153.600.000 aktier.

Bolaget skall ha minst 82 560 000 aktier
och högst 330 240 000 aktier.

Nuvarande lydelse 5 § st 2:

Föreslagen lydelse 5 § st 2:

Aktierna skall vara av serie A och serie B.
Högst 8.256.000 aktier av serie A och
högst 153.600.000 aktier av serie B må
kunna utgivas.

Aktierna skall vara av serie A och serie B.
Högst 31 961 280 aktier av serie A och
högst 330 240 000 aktier av serie B må
kunna utgivas.

Punkt 14.b – Beslut om uppdelning av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att öka antalet aktier i bolaget genom
att varje aktie delas upp i två (2) aktier av samma serie (aktiesplit 2:1). Styrelsen
föreslås bemyndigas att besluta om avstämningsdag för uppdelning av aktierna.
Avstämningsdagen får dock inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om
uppdelning har registrerats hos Bolagsverket.
Uppdelningen av aktier kommer att innebära att antalet aktier i bolaget ökar från
82 560 000 till 165 120 000. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde
ändras från cirka 0,4167 kronor till cirka 0,2083 kronor.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i
beslutet som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear
Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen enligt ovanstående
förslag är villkorade av varandra, varför styrelsen föreslår att beslut om förslagen i punkt
14 i dagordningen antas som ett gemensamt beslut.
För giltigt beslut avseende dessa punkter fordras att förslaget biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

