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Punkt 18  
  

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen  
 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i syfte 

att anpassa bolagsordningen till nya bestämmelser i aktiebolagslagen. 

Styrelsens förslag innebär ändringar i följande paragrafer: 

 

 § 7 – bestämmelsen om antalet revisorer i bolaget kompletteras med ett nytt 

stycke innebärande revisorns mandattid ska vara fyra år; och 

 § 12 – bestämmelsen om kallelsesättet anpassas till nya bestämmelserna i 

aktiebolagslagen innebärande att kallelse ska ske genom annonsering i Post- 

och Inrikes tidningar och annons om att kallelse skett ska ske i Svenska 

Dagbladet. Vidare stryks andra stycket angående inom vilken tid kallelse ska 

ske eftersom detta följer av aktiebolagslagen.  

 

De föreslagna bolagsordningsändringarna i sin helhet framgår nedan. Föreslagna 

ändringar är markerade med kursiv text. 

 

För giltiga beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av 

såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

 

 

Nuvarande lydelse § 7  Föreslagen lydelse § 7  

 

För granskning av bolagets årsredovisning 

jämte räkenskaperna samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses 

av bolagsstämma minst en och högst två 

revisorer eller ett eller två auktoriserade 

revisionsbolag.  

 

För granskning av bolagets årsredovisning 

jämte räkenskaperna samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses 

av bolagsstämma minst en och högst två 

revisorer eller ett eller två auktoriserade 

revisionsbolag. 

  

Uppdraget som revisor ska gälla till slutet 

av den årsstämma som hålls under det 

fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn 

utsågs.  

 

Nuvarande lydelse § 12  

 

Föreslagen lydelse § 12  

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom 

annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 

samt i Svenska Dagbladet. Om utgivningen 

av Svenska Dagbladet skulle läggas ned, 

skall annonsering i stället ske i Dagens 

Nyheter.  

 

Kallelse till årsstämma samt kallelse till 

extra bolagsstämma där fråga om ändring 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom 

annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 

samt genom att kallelsen hålls tillgänglig 

på bolagets webbplats. Upplysning om att 

kallelse har skett skall ske genom 

annonsering i Svenska Dagbladet.  

 

För att få delta i bolagsstämman skall 

aktieägare dels vara upptagen i utskrift 



Sida 2/2 

 
 

av bolagsordningen kommer att behandlas, 

skall utfärdas tidigast sex och senast fyra 

veckor före stämman. Kallelse till annan 

extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast 

sex och senast tre veckor före stämman.  

 

För att få delta i bolagsstämman skall 

aktieägare dels vara upptagen i utskrift 

eller annan framställning av hela 

aktieboken avseende förhållandena fem 

vardagar före stämman, dels anmäla sig 

hos bolaget senast den dag som anges i 

kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får 

inte vara lördag, söndag, annan allmän 

helgdag, midsommarafton, julafton eller 

nyårsafton och får inte heller infalla 

tidigare än femte vardagen före stämman.  

 

Biträde åt aktieägare får medföras vid 

bolagsstämma endast om aktieägare 

lämnat uppgift om antalet biträden, högst 

två, i sin anmälan enligt föregående 

stycke.  

 

eller annan framställning av hela 

aktieboken avseende förhållandena fem 

vardagar före stämman, dels anmäla sig 

hos bolaget senast den dag som anges i 

kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får 

inte vara lördag, söndag, annan allmän 

helgdag, midsommarafton, julafton eller 

nyårsafton och får inte heller infalla 

tidigare än femte vardagen före stämman.  

 

Biträde åt aktieägare får medföras vid 

bolagsstämma endast om aktieägare lämnat 

uppgift om antalet biträden, högst två, i sin 

anmälan enligt föregående stycke.  
 

 

 

 

***** 


