
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen  

Styrelsen i Swedencare AB (publ), org.nr 556470-3790, föreslår att bolagsstämman ska 

fatta beslut om ändring av bolagsordningen enligt nedan. 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om tillägg av en ny 13 § i bolagsordningen enligt 

nedan. 

”13 § Insamling av fullmakter och poströstning 

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.” 

Styrelsen föreslår, till följd av en ändring om avstämningsdag i aktiebolagslagen, att de 

första två meningarna i 11 § i bolagsordningen ändras enligt följande: 

Tidigare lydelse 

”Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i 

utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar 

före stämman, dels göra anmälan 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.” 

Föreslagen lydelse 

”Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget 

senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan 

allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare 

än femte vardagen före stämman.” 

Styrelsen föreslår vidare att 5 § i bolagsordningen ändras enligt följande: 

Tidigare lydelse 

”Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000” 

Föreslagen lydelse 

”Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000” 

Förslaget om ändring av 5 § i bolagsordningen är villkorat av att bolagsstämman beslutar 

att genomföra uppdelning av aktier i enlighet med separat förslag från styrelsen till 

årsstämman. 

Bolagsordningen med de föreslagna ändringarna är bilagd detta förslag i sin helhet. 

__________________ 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med 

minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 

stämman. 



__________________ 
 

Malmö i mars 2021 

Swedencare AB (publ) 

Styrelsen 


