
    

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV 
BOLAGSORDNINGEN 
 

Styrelsen för AAK AB (publ) föreslår att årsstämman 2020 beslutar om ändring av 
bolagsordningen i enlighet med nedan för att förtydliga och anpassa bolagsordningen till 
lagändringar som gjorts sedan bolagsordningen senast ändrades och kommande ändringar till 
följd av genomförandet av EU-direktivet om aktieägares rättigheter. 

§ 1 

Begreppet ”firma” har ersatts med begreppet ”företagsnamn” i den nya lagen om 
företagsnamn. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens lydelse i § 1 ändras så att 
”firma” ersätts med ”företagsnamn”. 

§ 8 

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 8 förtydligas enligt nedan gällande antalet revisorer 
som ska utses av bolagsstämman. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

För granskning av bolagets förvaltning och 
räkenskaper skall bolagsstämman utse högst två 
(2) revisorer eller ett (1) registrerat 
revisionsbolag. 

För granskning av bolagets förvaltning och 
räkenskaper skall bolagsstämman utse lägst 
en (1) och högst två (2) revisorer eller ett (1) 
registrerat revisionsbolag. 

§ 10 

En förväntad lagändring under 2020 kommer leda till att nuvarande lydelse i 
bolagsordningen angående rätten att delta i bolagsstämma står i strid med vad som 
anges i lag. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens § 10 ändras enligt nedan så 
att hänvisning till skyldigheten för aktieägare som önskar delta i bolagsstämman att 
vara upptagen i aktieboken fem vardagar före stämman tas bort. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna 
på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i 
utskrift eller annan framställning av hela 
aktieboken avseende förhållanden fem (5) 
vardagar före stämma, dels göra anmälan till 
bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i 
kallelsen till stämman. 

Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan 
allmän helgdag, lördag eller 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton 
och inte infalla tidigare än femte vardagen 
före stämman. 

 

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna 
på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i 
utskrift eller annan framställning av hela 
aktieboken avseende förhållanden fem (5) 
vardagar före stämma, dels göra anmälan 
anmäla sig till bolaget senast kl. 16.00 den 
dag som anges i kallelsen till stämman. 

Sistnämnda Denna dag får inte vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag eller 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 
inte infalla tidigare än femte vardagen före 
stämman. 



     2(2) 

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett 
eller två biträden; dock endast om aktieägare 
till bolaget anmäler antalet biträden på det 
sätt som anges i föregående stycke.  

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett 
eller två biträden; dock endast om aktieägare 
till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt 
som anges i föregående stycke. 

§ 12 

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 12 ändras så att hänvisning sker till 
författningstitelns nuvarande lydelse, dvs. lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument. 

Bolagsordningen ska därmed ha bifogad lydelse, Bilaga 1. 

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den 
som den verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig 
nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket. 

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar 
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

______________________ 

Malmö i april 2020 
Styrelsen 

AAK AB (publ) 

 


