
 

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen  
Punkt 16 Beslut om ändring av bolagsordningen. 

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar om att ändra bolagsordningen enligt följande. 

1 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 Bolagets firma är Alcadon Group AB. 
Bolaget är publikt (publ). 

Bolagets företagsnamn är Alcadon 
Group AB. Bolaget är publikt (publ). 

8 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 Aktieägare som vill deltaga i 
förhandlingar på bolagsstämma ska 
dels vara upptagen som aktieägare i 
utskrift eller annan framställning av 
hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 
§ tredje stycket aktiebolagslagen 
(2005:551), avseende förhållandena 
fem vardagar före stämman, dels 
anmäla detta till bolaget senast den 
dag som anges i kallelsen till 
stämman. Sistnämnda dag får inte 
vara söndag, annan allmän helgdag, 
lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än 
femte vardagen före stämman. 

Aktieägare som vill deltaga i 
förhandlingar på bolagsstämma ska 
anmäla detta till bolaget senast den dag 
som anges i kallelsen till stämman. 
Sistnämnda dag får inte vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än 
femte vardagen före stämman. 

Aktieägare får vid bolagsstämman 
medföra ett eller två biträden, dock 
endast om aktieägaren till bolaget 
anmäler antalet biträden på det sätt som 
anges i föregående stycke 

§ 9 Ny punkt införs Föreslagen lydelse 

9.1-2 - Styrelsen får samla in fullmakter enligt 
det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 
andra stycket aktiebolagslagen 
(2005:551). 

Styrelsen får inför en bolagsstämma 
besluta att aktieägarna ska kunna utöva 
sin rösträtt per post före bolagsstämman. 

 Nu punkt införs Föreslagen lydelse 

9.3  Styrelsen får besluta att den som inte är 
aktieägare i bolaget ska, på de villkor 
som styrelsen bestämmer, ha rätt att 
närvara eller på annat sätt följa 
förhandlingarna vid en bolagsstämma. 

 

     

 



Årsstämmans beslut enligt punkt 16 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två 

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. 

__________________ 

Styrelsen i mars 2021 

 


