
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT  
OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN 

 

 
Styrelsen för Swemet AB föreslår att stämman beslutar enligt följande.  

Bolagets bolagsordning ska ändras med följande nya lydelser: 

§ 5. AKTIEKAPITAL  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor. 

Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktierna medför 10 röster per aktie och B-aktierna 
medför 1 röst per aktie. 

Innehavare av A-aktier kan fritt utbyta dessa mot B-aktier. Vid sådant byte skall A-aktieägare erhålla 
lika många B-aktier som de A-aktier som anmäls till byte. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och 
serie B, ska ägare av aktier av serie A och B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma slag i 
förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas 
med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om 
inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska 
aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge 
ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A 
eller B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal de förut äger.  

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

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

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i 
förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av 
visst slag medföra rätt till nya aktier av samma slag. Vad nu sagts ska inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut 
aktier av nytt slag. 

§ 6. ANTAL AKTIER  

Aktierna kan utges till ett antal av lägst 15 000 000 och högst 60 000 000, varav högst 10 500 000 
A-aktier och högst 60 000 000 B-aktier. 

§ 9. KALLELSE 

Kallelse till bolagsstämma ska göras genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att 
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska 
Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma och kallelse till extra bolagsstämma där fråga om 
ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra 
veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och 
senast två veckor före stämman. 



För att få deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall aktieägare vara upptagen i utskrift av hela 
aktieboken avseende förhållanden fem vardagar före stämman, dels göra anmälan hos bolaget den 
dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden. Biträde åt 
aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägare i förväg anmält antalet biträden till 
bolaget. Sådan anmälan skall göras senast då anmälan för aktieägares deltagande vid bolagsstämma 
skall vara gjord. 

I övrigt föreslås att en felaktig laghänvisning i bolagsordningen ändras.   

____________ 

Bolagsordningen får efter ändring enligt denna punkt ny lydelse enligt Bilaga.  

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans 
beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella 
krav. 

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar 
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

____________ 
 

Linköping i november 2016 

Swemet AB (publ) 

Styrelsen 

 


