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Punkt 13
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningen ändras enligt nedan.
§1
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
Bolagets firma är Hakon Invest Aktiebolag. Bolagets firma är ICA Gruppen Aktiebolag
Bolaget är publikt.
(publ). Bolaget är publikt.
Förändringen i § 1 innebär att bolaget byter namn från Hakon Invest Aktiebolag till ICA Gruppen
Aktiebolag.
§6
Nuvarande lydelse
Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt
lag kan komma att utses av annan än
bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst
nio (9) ordinarie ledamöter.

Föreslagen lydelse
Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt
lag kan komma att utses av annan än
bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst
tio (10) ordinarie ledamöter.

Förändringen i § 6 innebär att det maximala antalet styrelseledamöter är tio istället för nio.
§ 7 andra stycket med följande lydelse tas bort:
Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.
Förändringen i § 7 innebär att uppdraget som revisor kommer att gälla till slutet av den första
årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs i enlighet med 9 kap. 21 § 1 st. aktiebolagslagen.
För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid
bolagsstämman avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta
de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av bolagsstämmans beslut hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.
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