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Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra 2 § och 10 § i bolagsordningen på det sätt som 
framgår nedan och enligt Bilaga A. Ändringen syftar till en mer ändamålsenlig beskrivning av styrelsens säte 
med hänsyn till placeringen av bolagets huvudkontor. Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämma, utöver att 
kunna hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, även ska kunna hållas i Stockholm. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 § Säte 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

2 § Säte 
Styrelsen har sitt säte i Sundbyberg. 

10 § Ärenden på årsstämma 
Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas: 

1. val av ordförande vid bolagsstämman; 

2. upprättande och godkännande av 
röstlängd; 

3. godkännande av dagordningen; 

4. val av en eller två justeringspersoner att 
justera protokollet; 

5. prövning av om bolagsstämman blivit 
behörigen sammankallad; 

6. framläggande av årsredovisning och 
revisionsberättelse samt, i förekommande 
fall, koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse; 

7. beslut om fastställande av resultaträkning 
och balansräkning samt, i förekommande 
fall, koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning; 

8. beslut om dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen; 

9. beslut om ansvarsfrihet åt 
styrelseledamöter och verkställande 
direktör; 

10. fastställande av antalet styrelseledamöter 
och styrelsesuppleanter samt antalet 
revisorer och revisorssuppleanter; 

11. fastställande av arvoden åt styrelsen och 
revisorerna; 

10 § Bolagsstämma 
Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen 
har sitt säte eller i Stockholm. 

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas: 

1. val av ordförande vid bolagsstämman; 

2. upprättande och godkännande av 
röstlängd; 

3. godkännande av dagordningen; 

4. val av en eller två justeringspersoner att 
justera protokollet; 

5. prövning av om bolagsstämman blivit 
behörigen sammankallad; 

6. framläggande av årsredovisning och 
revisionsberättelse samt, i förekommande 
fall, koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse; 

7. beslut om fastställande av resultaträkning 
och balansräkning samt, i förekommande 
fall, koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning; 

8. beslut om dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen; 

9. beslut om ansvarsfrihet åt 
styrelseledamöter och verkställande 
direktör; 

10. fastställande av antalet styrelseledamöter 
och styrelsesuppleanter samt antalet 
revisorer och revisorssuppleanter; 
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12. val av styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter samt revisorer och 
revisorssuppleanter; 

13. annat ärende, som ankommer på 
bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 
eller bolagsordningen. 

11. fastställande av arvoden åt styrelsen och 
revisorerna; 

12. val av styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter samt revisorer och 
revisorssuppleanter; 

13. annat ärende, som ankommer på 
bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 
eller bolagsordningen. 

 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som 
kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 

Majoritetskrav 
Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget. 
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