
 

 

Styrelsens för Swedish Stirling AB förslag till beslut om ändring av 
bolagsordningen 
Styrelsen för Swedish Stirling AB föreslår att extra bolagsstämman den 21 mars 2022 
beslutar att ändra bolagets bolagsordning. De föreslagna ändringarna innefattar bland 
annat att en bestämmelse om aktieslag införs i bolagsordningen, varigenom aktier ska 
kunna ges ut i två serier, stamaktier och preferensaktier. Befintliga utestående aktier i 
bolaget ska vara stamaktier. De föreslagna ändringarna av bolagsordningen framgår 
nedan. 

Bolagets befintliga bolagsordning föreslås justeras så att punkten 4, ”Aktiekapital”, 
härefter ska ha följande lydelse: 

”Aktiekapitalet skall vara lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.” 

Bolagets befintliga bolagsordning föreslås justeras så att punkten 5, ”Antal aktier”, 
härefter ska ha följande lydelse (samt att rubriken ändras till ”Aktier”): 

”5.1 Antal aktier 
Antal aktier skall vara lägst 125 000 000 och högst 500 000 000. 

5.2 Aktieslag och rösträtt 
Aktier får utges i två serier, stamaktier och preferensaktier. Varje stamaktie berättigar 
till en (1) röst. Varje preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10) röst. Stamaktier kan 
ges ut till högst det antal som motsvarar 100 procent av aktiekapitalet. Preferensaktier 
kan ges ut till högst det antal som motsvarar 100 procent av aktiekapitalet. 
 
5.3 Vinstutdelning 
Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall preferensaktierna medföra 
företrädesrätt framför stamaktierna till utdelning enligt nedan. 
 
Preferensaktierna skall medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig 
vinstutdelning om tjugo (20) kronor per preferensaktie (”Preferensutdelning”), med 
kvartalsvis utbetalning om fem (5) kronor per preferensaktie, med avstämningsdagar 
enligt nedan. 
 
Utbetalning av vinstutdelning ska ske kvartalsvis i kronor. Avstämningsdagar för 
vinstutdelning på preferensaktier skall vara den 30 juni, 30 september, 30 december 
och 31 mars. För det fall sådan dag inte är bankdag, skall avstämningsdagen vara 
närmast föregående bankdag. Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier skall 
ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Med "bankdag" avses dag som inte är 
söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd 
med allmän helgdag (sådana likställda dagar är vid tidpunkten för antagandet av denna 
bolagsordning lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton). 
 
Om ingen vinstutdelning lämnats på preferensaktier, eller om endast vinstutdelning 
understigande Preferensutdelningen lämnats, skall preferensaktierna medföra rätt att i 
tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje 
preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt 
ovan och utbetalat belopp ("Innestående Belopp") innan ytterligare preferensaktier får 
emitteras eller värdeöverföring till innehavare av stamaktier får ske. Innestående 
Belopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio (10) 
procent (”Uppräkningsbeloppet”), varvid uppräkning skall ske med början från den 



 

 

kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av Preferensutdelningen skett (eller borde 
ha skett, i det fall det inte skett någon vinstutdelning alls). Även vinstutdelning av 
Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämma beslutar om vinstutdelning. 
 
Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning. 
 
5.4 Inlösen av preferensaktier 
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av 
ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av styrelsen. 
 
Fördelningen av vilka preferensaktier som skall inlösas skall ske pro rata i förhållande 
till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger. Om fördelningen 
enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande 
preferensaktier som skall inlösas. 
 
Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter 
det att han underrättats om inlösningsbeslutet eller, där rättens tillstånd till minskningen 
erfordras, från det han underrättats om att rättens lagakraftvunna beslut om tillstånd 
registrerats, mottaga lösen för aktien med ett belopp motsvarande 130 procent av det 
belopp i kronor som har betalats för varje preferensaktie vid den första emissionen av 
preferensaktier plus Innestående Belopp enligt punkt 5.3 (innefattande på Innestående 
Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller 
till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all 
ränteberäkning därpå. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall dock aldrig 
understiga aktiens kvotvärde. 
 
5.5 Bolagets upplösning 
Om bolaget upplöses skall preferensaktier medföra företrädesrätt framför stamaktier att 
ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie motsvarande vad som skulle 
erhållits om aktierna inlösts enligt punkt 5.4 innan utskiftning sker till ägare av 
stamaktier. Preferensaktier skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel. 
 
5.6 Omräkning vid vissa bolagshändelser 
För det fall antalet preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller 
annan liknande bolagshändelse skall de belopp som preferensaktien berättigar till 
enligt punkterna 5.3-5.5 i denna bolagsordning omräknas för att återspegla denna 
förändring. 
 
5.7 Emissioner 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av 
olika slag, skall innehavare av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt att 
teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag 
som innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär 
företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). 
Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär 
företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det 
sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är 
stamaktier eller preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa 
aktier, skall fördelningen ske genom lottning. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast 
av ett slag, skall innehavare av aktier av det slag som ges ut ha företrädesrätt att 
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag innehavaren förut 
äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall 



 

 

erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda 
erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall 
aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de 
förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensaktier. I 
den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, skall fördelningen ske 
genom lottning. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut 
teckningsoptioner eller konvertibler skall aktieägarna ha företrädesrätt att teckna 
teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas 
på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som 
om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot. 

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta 
beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt. 

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske 
genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har 
företrädesrätt till de nya stamaktierna fördelat efter det antal stamaktier de förut äger. 
Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom 
fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.” 

Bolagsordningen ska efter de föreslagna ändringarna ha den lydelse som framgår av 
Bilaga A. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av 
ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos 
Bolagsverket. 

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare 
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på 
stämman företrädda aktierna. 

Beslutet är villkorat av att stämman även fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag 
enligt punkten 7 på den föreslagna dagordningen. 

_________________ 

Göteborg i februari 2022 
Swedish Stirling AB 

Styrelsen 



 

 

Bilaga A 

SWEDISH STIRLING AB  
BOLAGSORDNING/ ARTICLES OF ASSOCIATION 

Org. nr 556760-6602/ Reg. No. 556760-6602 

N.B. The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies between the Swedish text and the 
English translation, the Swedish text shall prevail. 

1. FÖRETAGSNAMN  
Bolagets företagsnamn är Swedish Stirling AB. 
Bolaget är publikt (publ). 
 

COMPANY NAME 
The name of the company is Swedish Stirling AB. The 
company is a public company (publ). 
 

2. SÄTE 
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg kommun. 

REGISTERED OFFICE  
The registered office of the company shall be in the municipality 
of Göteborg. 
 

3. VERKSAMHET 
Bolaget skall bedriva marknadsföring, försäljning, 
utveckling och tillverkning av förnyelsebara 
energisystem, företrädesvis stirlingrelaterade, och 
därmed förenlig verksamhet. 
 

BUSINESS 
The company shall carry on marketing, sales, design and 
manufacturing of renewable energy systems, preferably stirling 
related, as well as conduct other business in relation thereto. 

4. AKTIEKAPITAL 
Aktiekapitalet skall vara lägst 1 250 000 kronor och 
högst 5 000 000 kronor. 
 
5. AKTIER 
5.1 Antal aktier 
Antal aktier skall vara lägst 125 000 000 och högst 
500 000 000. 
 
5.2 Aktieslag och rösträtt 
Aktier får utges i två serier, stamaktier och 
preferensaktier. Varje stamaktie berättigar till en (1) 
röst. Varje preferensaktie berättigar till en tiondels 
(1/10) röst. Stamaktier kan ges ut till högst det antal 
som motsvarar 100 procent av aktiekapitalet. 
Preferensaktier kan ges ut till högst det antal som 
motsvarar 100 procent av aktiekapitalet. 
 
5.3 Vinstutdelning 
Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall 
preferensaktierna medföra företrädesrätt framför 
stamaktierna till utdelning enligt nedan. 
 
Preferensaktierna skall medföra företrädesrätt 
framför stamaktierna till årlig vinstutdelning om tjugo 
(20) kronor per preferensaktie 
(”Preferensutdelning”), med kvartalsvis utbetalning 
om fem (5) kronor per preferensaktie, med 
avstämningsdagar enligt nedan. 
 
Utbetalning av vinstutdelning ska ske kvartalsvis i 
kronor. Avstämningsdagar för vinstutdelning på 
preferensaktier skall vara den 30 juni, 30 september, 
30 december och 31 mars. För det fall sådan dag inte 
är bankdag, skall avstämningsdagen vara närmast 

SHARE CAPITAL 
The share capital of the company shall be no less than 
SEK 1,250,000 and no more than SEK 5,000,000. 
 
SHARES 
Number of shares 
The number of shares shall be no less than 125,000,000 and 
no more than 500,000,000. 
 
Classes of shares and voting rights 
Shares may be issued in two classes, ordinary shares and 
preference shares. Each ordinary share entitles the holder to one 
(1) vote. Each preference share entitles the holder to one-tenth 
(1/10) of a vote. Ordinary shares may be issued up to an 
amount corresponding to no more than 100 per cent of the 
share capital. Preference shares may be issued up to an amount 
corresponding to no more than 100 per cent of the share capital. 
 
Dividend 
If the general meeting resolves on dividends, preference shares 
shall carry preferential rights before ordinary shares to dividend, 
as set out below. 
 
The preference shares shall confer a preferential right over the 
ordinary shares to an annual distribution of dividends of SEK 
twenty (20) per preference share ("Preference Dividend"), 
with quarterly payments of SEK five (5) per preference share 
with record days as set out below. 
 
 
The payment of dividends on preference shares shall be made 
quarterly in SEK. The record days for the payment of dividend 
on preference shares shall be 30 June, 30 September, 30 
December and 31 March. In the event such day is not a 
banking day, the record date shall be the closest preceding 



 

 

föregående bankdag. Utbetalning av vinstutdelning på 
preferensaktier skall ske tredje bankdagen efter 
avstämningsdagen. Med "bankdag" avses dag som 
inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som 
vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän 
helgdag (sådana likställda dagar är vid tidpunkten för 
antagandet av denna bolagsordning lördag, 
midsommarafton, julafton samt nyårsafton). 
 
Om ingen vinstutdelning lämnats på preferensaktier, 
eller om endast vinstutdelning understigande 
Preferensutdelningen lämnats, skall preferensaktierna 
medföra rätt att i tillägg till framtida 
Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat 
på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden 
mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och 
utbetalat belopp ("Innestående Belopp") innan 
ytterligare preferensaktier får emitteras eller 
värdeöverföring till innehavare av stamaktier får ske. 
Innestående Belopp skall räknas upp med en faktor 
motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent 
(”Uppräkningsbeloppet”), varvid uppräkning skall 
ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då 
utbetalning av del av Preferensutdelningen skett (eller 
borde ha skett, i det fall det inte skett någon 
vinstutdelning alls). Även vinstutdelning av 
Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämma 
beslutar om vinstutdelning. 
 
Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon 
rätt till utdelning. 
 
5.4 Inlösen av preferensaktier 
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under 
minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst 
antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av 
styrelsen. 
 
Fördelningen av vilka preferensaktier som skall 
inlösas skall ske pro rata i förhållande till det antal 
preferensaktier som varje preferensaktieägare äger. 
Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall 
styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande 
preferensaktier som skall inlösas. 
 
Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska 
vara skyldig att tre månader efter det att han 
underrättats om inlösningsbeslutet eller, där rättens 
tillstånd till minskningen erfordras, från det han 
underrättats om att rättens lagakraftvunna beslut om 
tillstånd registrerats, mottaga lösen för aktien med ett 
belopp motsvarande 130 procent av det belopp i 
kronor som har betalats för varje preferensaktie vid 
den första emissionen av preferensaktier plus 
Innestående Belopp enligt punkt 5.3 (innefattande på 
Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp 
till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till 

banking day. Dividend payments on preference shares shall be 
made on the third banking day after the record date. “Banking 
day” refers to a day that is not a Sunday, a public holiday or a 
day that in relation to the payment of debt instruments is equal 
to a public holiday (such equal days are at the time of the 
adoption of this Articles of Association Saturday, Midsummer 
Eve, Christmas Eve and New Year's Eve). 
 
 
If no dividend has been paid on preference shares, or if only 
dividends less than the Preference Dividend has been paid, the 
preference shares shall carry entitlement to, in addition to future 
Preference Dividend, also receive an amount, evenly distributed 
on each preference share, corresponding to the difference between 
what should have been paid according to the above and the 
amount that was paid (“Outstanding Amount”), before 
additional preference shares may be issued or value transfer to 
holders of ordinary shares may occur. The Outstanding 
Amount will be adjusted upwards by a factor corresponding to 
an annual interest rate of ten (10) percent (“Indexation 
Amount”), whereby adjustment upwards shall start from the 
quarterly date when the payment of part of the Preference 
Dividend was made (or should have been made, in the event 
that no dividend was paid at all). The distribution of the 
Outstanding Amount is also conditional upon that the general 
meeting resolves to pay dividend. 
 
 
 
The preference shares shall not otherwise carry entitlement to 
dividend. 
 
Redemption of preference shares 
A reduction of the share capital, although not below the 
minimum share capital, may be made by way of redemption of 
a certain number or all preference shares following a resolution 
by the board of directors. 
 
The allocation of which preference shares that shall be redeemed 
shall be made pro rata in relation to the number of preference 
shares that each preference shareholder owns. If the allocation 
as set out above does not amount to an even number of shares, 
the board of directors shall decide on allocation of the additional 
preference shares to be redeemed.  
 
Any holder of a preference share determined for redemption 
shall be obliged, three months after being notified of the 
redemption resolution, or, in instances where court approval for 
the decrease is required, three months after the holder has been 
notified of the fact that the court's legally binding decision 
approving the redemption has been registered, to accept payment 
for the share in an amount corresponding to 130 per cent of the 
amount paid in SEK for each preference share at the first new 
issue of preference shares plus any Outstanding Amount in 
accordance with section 5.3 (including any Indexation Amount 
on such Outstanding Amount up to and including the day on 
which the redemption amount falls due for payment). All 



 

 

betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till 
betalning upphör all ränteberäkning därpå. 
Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall 
dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. 
 
5.5 Bolagets upplösning 
Om bolaget upplöses skall preferensaktier medföra 
företrädesrätt framför stamaktier att ur bolagets 
tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie 
motsvarande vad som skulle erhållits om aktierna 
inlösts enligt punkt 5.4, innan utskiftning sker till 
ägare av stamaktier. Preferensaktier skall i övrigt inte 
medföra någon rätt till skiftesandel. 
 
5.6 Omräkning vid vissa bolagshändelser 
För det fall antalet preferensaktier ändras genom 
sammanläggning, uppdelning eller annan liknande 
bolagshändelse skall de belopp som preferensaktien 
berättigar till enligt punkterna 5.3-5.5 i denna 
bolagsordning omräknas för att återspegla denna 
förändring. 
 
5.7 Emissioner 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, skall 
innehavare av stamaktier och preferensaktier ha 
företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag 
i förhållande till det antal aktier av samma slag som 
innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier 
som inte tecknas med primär företrädesrätt skall 
erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier inte 
räcker för den teckning som sker med subsidiär 
företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna 
i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut 
äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är 
stamaktier eller preferensaktier. I den mån detta inte 
kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, skall 
fördelningen ske genom lottning. 
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut aktier endast av ett slag, skall 
innehavare av aktier av det slag som ges ut ha 
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till 
det antal aktier av samma slag innehavaren förut äger 
(primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med 
primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga 
aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om 
sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning 
som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna 
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det 
sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, 
oavsett huruvida deras aktier är stamaktier eller 
preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad 
avser viss aktie/vissa aktier, skall fördelningen ske 
genom lottning. 
 

interest calculation shall cease on the day on which the 
redemption amount falls due for payment. The redemption 
amount for each redeemed preference share shall however never 
be lower than the share’s quota value. 
 
Dissolution of the company 
In the event of dissolution of the company, preference shares 
shall entail preferential rights over ordinary shares to receive, 
from the company’s assets, an amount per preference share 
corresponding to the amount received if the shares would have 
been redeemed as per section 5.4, before distribution to ordinary 
shareholders. The preference shares shall not otherwise carry 
entitlement to any distribution rights. 
 
Recalculation at certain corporate actions 
If the number of preference shares is changed by way of reverse 
share split, share split or other similar corporate actions, the 
amounts to which the preference share is entitled according to 
5.3-5.5 shall be recalculated to reflect this change. 
 
 
 
New issues 
Should the company decide to issue new shares of more than one 
class through a cash issue or a set-off issue, holders of ordinary 
shares and preference shares shall have pre-emption rights to 
subscribe for new shares of the same class in proportion to their 
existing shareholding in that class (primary pre-emption rights). 
Shares that are not subscribed for with primary pre-emption 
rights shall be offered to all shareholders for subscription 
(subsidiary pre-emption rights). Should the number of shares 
offered in this way not be enough for subscription through 
subsidiary pre-emption rights, said shares shall be apportioned 
among subscribers in proportion to their existing shareholdings, 
regardless of whether the shares in the company already held by 
them are ordinary shares or preference shares. To the extent 
this is not possible as regards a certain share or certain shares, 
the distribution shall be made by lottery. 
 
 
Should the company decide to issue new shares of only one class 
through a cash issue or a set-off issue, the existing shareholders 
of the class of shares that is the subject of the new issue shall 
carry pre-emption rights to such new shares in proportion to 
their existing shareholding in that class (primary pre-emption 
rights). Shares not subscribed for with primary pre-emption 
rights shall be offered to all shareholders for subscription 
(subsidiary pre-emption rights). Should the number of shares 
offered in this way not be enough for subscription through 
subsidiary pre-emption rights, said shares shall be apportioned 
among subscribers in proportion to their existing shareholdings, 
regardless of whether the shares in the company already held by 
them are ordinary shares or preference shares. To the extent 
this is not possible as regards a certain share or certain shares, 
the distribution shall be made by lottery. 
 
 



 

 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller 
konvertibler skall aktieägarna ha företrädesrätt att 
teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde 
de aktier som kan komma att nytecknas på grund av 
teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att 
teckna konvertibler som om emissionen gällde de 
aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot. 
 
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 
kontantemission eller kvittningsemission med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
 
Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med 
utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av 
stamaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna 
har företrädesrätt till de nya stamaktierna fördelat 
efter det antal stamaktier de förut äger. Vad som nu 
sagts skall inte innebära någon inskränkning i 
möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig 
ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 
 
 

Should the company decide through a cash issue or a set-off 
issue to issue warrants or convertible debentures, shareholders 
shall have pre-emption rights to subscribe for warrants as if the 
issue was in respect of the shares that may be subscribed for by 
exercising the warrants and to subscribe for convertible 
debentures as if the issue was in respect of the shares that the 
convertible debentures may be exchanged for. 
 
 
The aforesaid shall not imply any limitation in the possibility 
of a decision on cash issue or set-off issue with divergence from 
shareholders’ pre-emption rights. 
 
 
An increase of the share capital by a bonus issue, where new 
shares are issued, may only occur by an issue of new ordinary 
shares. In such case, only holders of ordinary shares have pre-
emption rights to such new ordinary shares in proportion to 
their existing shareholding of ordinary shares. What has just 
been said shall not imply any limitation in the possibility to 
issue new classes of shares through a bonus issue, after necessary 
amendments to the Articles of Association. 

6. STYRELSE 
Styrelsen skall, förutom de som på grund av lag kan 
komma att utses i annan ordning, bestå av lägst fyra 
(4) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter. 
 

BOARD OF DIRECTORS 
In addition to any board members appointed separately in 
accordance with applicable law, the board of directors shall 
consist of no less than four (4) and no more than eight (8) 
ordinary board members. 
 

7. REVISORER 
Ett registrerat revisionsbolag skall granska bolagets 
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens 
och, i förekommande fall, verkställande direktörens 
förvaltning. 
 

AUDITOR 
An authorized public accounting firm shall audit the 
company’s annual accounts together with the accounting records 
and the board’s and, where applicable, the managing director’s 
administration of the company. 
 

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

CSD-COMPANY 
The shares of the company shall be registered in a CSD-register 
pursuant to the Financial Instruments (Accounts) Act (SFS 
1998:1479). 

9. KALLELSE 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på 
bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras 
i Svenska Dagbladet. 
 
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels 
vara upptagen i utskrift eller annan framställning av 
hela aktieboken på avstämningsdagen för 
bolagsstämman, som bestäms i enlighet med 
aktiebolagslagen, dels anmäla detta till bolaget senast 
den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. 
Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 

NOTICES 
Notices convening a general meeting shall be made by 
announcement in the Official Swedish Gazette (Post- och 
Inrikes Tidningar) and on the company website. It shall be 
announced in Svenska Dagbladet that notice has been duly 
made. 
 
Shareholders wishing to participate in a general meeting must 
be registered in a transcript or other presentation of the share 
register on the record date for the general meeting, which is 
established in accordance with the Swedish Companies Act, 
and must notify the company of their intention to attend the 
meeting not later than the day stipulated in the notice convening 
the general meeting. The last mentioned day must not be a 
Sunday, any other public holiday, a Saturday, Midsummer’s 



 

 

nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte 
vardagen före bolagsstämman. 
 

Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and must not be 
more than five weekdays before the general meeting. 
 

10. ÅRSSTÄMMA  
Årsstämma skall hållas inom sex (6) månader efter 
utgången av varje räkenskapsår. På stämman skall 
följande ärenden förekomma till behandling: 
 
 
(a) Val av ordförande vid stämman; 
 
(b) Upprättande och godkännande av röstlängd; 
 
(c) Godkännande av dagordning; 
 
(d) Val av en (1) eller två (2) justeringsmän; 
 
(e) Prövning av om stämman blivit behörigen 
sammankallad; 
 
(f) Framläggande av årsredovisning och 
revisionsberättelse samt, i förekommande fall, 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse: 
 
 
Beslut 
 
(a) om fastställande av resultat- och balansräkning 
samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning 
och koncernbalansräkning; 
 
(b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen; 
 
(c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för 
styrelseledamöter och, i förekommande fall, 
verkställande director; 
 
(d) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, 
revisorer och revisorssuppleanter; 
 
(e) Fastställande av arvoden till styrelsen och, i 
förekommande fall, revisorerna; 
 
(f) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer 
samt eventuella revisorssuppleanter; samt 
 
(g) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman 
enligt bolagsordningen eller aktiebolagslagen. 
 

ANNUAL GENERAL MEETING 
An annual general meeting of the shareholders shall be held 
within six (6) months of meeting the expiry of each financial 
year. At the annual meeting the following matters shall be dealt 
with: 
 
(a) Election of chairman of the meeting; 
 
(b) Preparation and approval of voting list; 
 
(c) Approval of the agenda; 
 
(d) Election of one (1) or two (2) persons to approve the 
minutes; 
 
(e) The question as to whether the meeting has been duly 
convened; and 
 
(f) Presentation of the annual report and auditor’s report and, 
if applicable, the group annual report and the group auditor’s 
report 
 
Resolutions 
 
(a) on adoption of the profit and loss statement and balance 
sheet and, if applicable, the group profit and loss statement and 
the group balance sheet; 
 
(b) on allocation of the company’s profit or loss in accordance 
with the adopted balance sheet; 
 
(c) on discharge from liability against the company for the 
members of the board of directors and, where applicable, 
auditors and deputy auditors; 
 
(d) Resolution on the number of board members and deputy 
board members and, where applicable, auditors and deputy 
auditors; 
 
(e) Resolution on fees for the board of directors and, where 
applicable, the auditors; 
 
(f) Election of the board of directors and, where applicable, 
auditors and deputy auditors; and 
 
(g) Any other matter to be dealt with at the general meeting 
under the articles of association or the Swedish Companies Act. 
 

11. ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA 
Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har 
sitt säte eller i Stockholm. 
 

PLACE 
Any general meeting shall be held at the place where the 
company has its registered office or in Stockholm. 
 

12. RÖSTETAL VOTES 



 

 

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för 
hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, 
utan begränsning i röstetalet. 
 

At the general meeting, each shareholder may vote for all the 
shares possessed or represented by him without limitation. 
 

13. RÄKENSKAPSÅR  
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

FINANCIAL YEAR 
The financial year of the company shall be the calendar year. 

 

____________________ 

 


