FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV ETT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM
FÖR ANSTÄLLDA INNEFATTANDE (A) INRÄTTANDE AV ETT PRESTATIONSBASERAT
AKTIESPARPROGRAM; (B) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN; (C) BEMYNDIGANDE FÖR
RIKTAD EMISSION AV C-AKTIER; (D) BEMYNDIGANDE FÖR ÅTERKÖP AV C-AKTIER; SAMT
(E) BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA STAMAKTIER
Styrelsen för Alligator Bioscience AB, org. nr 556597-8201 (”Bolaget”), föreslår att årsstämman den 1 juni
2021 beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat
aktiesparprogram (”LTI 2021”) för anställda i Bolaget i enlighet med A nedan. Beslutet är villkorat av att
årsstämman också fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt B nedan varigenom möjligheten
att utge C-aktier införs, samt av att årsstämman fattar beslut om säkringsåtgärder enligt C – E nedan.
A.

Inrättande av prestationsbaserat aktiesparprogram
Bakgrund
Det övergripande syftet med LTI 2021 är att sammanlänka de anställdas intressen med
aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTI 2021
avses även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland deltagarna. LTI 2021
bedöms vidare underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla anställda.
Villkor för LTI 2021
1.

LTI 2021 ska omfatta anställda i Bolaget.

2.

LTI 2021 innebär att deltagarna investerar i stamaktier i Bolaget (”Sparaktier”). Efter en
förutbestämd tidsperiod har deltagarna rätt att erhålla ytterligare aktier i Bolaget
vederlagsfritt (”Matchningsaktier”). Därutöver, under förutsättning av att ett mål relaterat
till utvecklingen av aktiekursen uppfylls, kommer deltagarna vidare att ha rätt att erhålla
ytterligare aktier i Bolaget vederlagsfritt (”Prestationsaktier”). Villkoren för erhållande av
Matchningsaktier och Prestationsaktier anges nedan.

3.

Maximalt antal Sparaktier som varje deltagare ska kunna investera i ska uppgå till följande:
Befattning

Maximalt antal Sparaktier per deltagare

Verkställande direktör

15 000

Övriga medlemmar i den
exekutiva ledningsgruppen

10 000

Övriga medlemmar i

8 000

ledningsgruppen
Avdelningschefer och seniora

6 000

forskare
Övriga anställda
4.

3 000

Styrelsen ska, inom ovan angivna intervaller, besluta om det maximala antal Sparaktier som
varje enskild deltagare i respektive kategori ska kunna förvärva.
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5.

Investeringen i Sparaktier ska ske genom förvärv av stamaktier på börsen senast den 30
september 2021 (”Investeringsperioden”). Styrelsen ska äga rätt att förlänga
Investeringsperioden om deltagarna inte har kunnat förvärva aktier på grund av tillämpliga
insiderregler.

6.

För varje Sparaktie erhåller deltagaren 1 Matchningsaktie. Deltagaren ska därutöver ha
möjlighet att erhålla upp till 4 Prestationsaktier för varje Sparaktie.

7.

Det totala antalet Matchningsaktier ska inte överstiga 175 500 och det totala antalet
Prestationsaktier ska inte överstiga 702 000 innebärande att det totala antalet aktier som
kan ges ut till deltagarna i anslutning till LTI 2021 inte kommer att överstiga 877 500. Antalet
aktier som kan ges ut i anslutning till LTI 2021 kan komma att bli föremål för omräkning i
enlighet med vad som anges i punkt 11 nedan.

8.

Erhållande av både Matchningsaktier och Prestationsaktier är villkorat av uppfyllandet av
följande villkor:
(a)

att deltagaren har behållit samtliga Sparaktier under perioden från utgången av
Investeringsperioden till och med den 30 september 2024 (”Sparperioden”); och

(b)

att deltagaren har fortsatt att vara anställd i Bolaget (eller annat bolag i koncernen)
under hela Sparperioden.

Avseende anställningsvillkoret enligt (b) ovan ska sedvanliga ”good leaver”-bestämmelser
gälla enligt vad som anges i punkt 14 nedan.
9.

Erhållande av Prestationsaktier är vidare, utöver de villkor som följer av punkt 8 ovan,
villkorat av att ett krav hänförligt till utvecklingen för Bolagets aktiekurs från dagen för
årsstämman 2021 fram till och med den 30 september 2024 (”Prestationsmålet”) uppfylls.
Aktiekursens utveckling kommer att baseras på den volymvägda genomsnittskursen 30
handelsdagar omedelbart efter årsstämman 2021 och 30 handelsdagar omedelbart före den
30 september 2024. Vid en ökning av aktiekursen med mindre än 200 procent tjänas inte
några Prestationsaktier in, vid en ökning av aktiekursen uppgående till eller överstigande 200
procent tjänas 1 Prestationsaktie in per Sparaktie, vid en ökning av aktiekursen uppgående
till eller överstigande 500 procent tjänas 2 Prestationsaktier in per Sparaktie och vid en
ökning av aktiekursen uppgående till eller överstigande 900 procent tjänas 4
Prestationsaktier in per Sparaktie. Det sker inte någon proportionell intjäning av
Prestationsaktier vid ökning av aktiekursen mellan de angivna nivåerna utan ytterligare
Prestationsaktier erhålls först om nästa målnivå uppfyllts eller överträffats.

10. Innan antalet Prestationsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen bedöma om
tilldelning enligt principerna ovan är rimlig med beaktande av Bolagets resultat och
finansiella ställning, förhållandena på aktiemarknaden och förhållandena i övrigt. Om
styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen kunna besluta att reducera det antal
Prestationsaktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.
11. Det antal Matchningsaktier och Prestationsaktier som kan erhållas med stöd av Sparaktier
kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och
sammanläggning av aktier, företrädesemissioner och liknande händelser.
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12. Tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier ska ske inom 60 dagar efter den 30
september 2024. Styrelsen ska dock äga rätt att senarelägga tilldelningen om tilldelning till
deltagarna till följd av tillämpliga insiderregler inte kan ske under denna period.
13. Deltagande i LTI 2021 är villkorat av att sådant deltagande lagligen kan ske, samt av att
sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader
för Bolaget.
14. LTI 2021 ska regleras av separata avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för
beredningen och hanteringen av LTI 2021 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor
och riktlinjer. I samband härmed ska styrelsen ha rätt att besluta om villkor för tilldelning av
Matchningsaktier och Prestationsaktier i samband med upphörande av anställning som
inträffar under Sparperioden på grund av dödsfall, förtidspensionering eller liknande
händelser eller på grund av uppsägning från Bolaget som inte är relaterat till försummelse
eller misskötsel från deltagarna. I dessa fall ska deltagaren äga rätt att erhålla
Matchningsaktier samt ska styrelsen också kunna besluta att deltagaren ska ha rätt att
erhålla en proportionerlig del av Prestationsaktierna. Vidare, i händelse av ett offentligt
uppköpserbjudande, försäljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande
transaktion som påverkar Bolaget, ska styrelsen vara berättigad att besluta att
Matchningsaktierna och Prestationsaktierna ska vara (helt eller delvis) intjänade och tilldelas
i samband med en sådan transaktions slutförande. Styrelsen ska därvid fatta detta beslut
baserat på graden av uppfyllelse av Prestationsmålet, återstoden av Sparperioden och andra
faktorer som styrelsen anser vara relevanta.

B.

Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman, i syfte att möjliggöra emission av C-aktier inom ramen för LTI
2021, beslutar att införa en ny § 6 i Bolagets bolagsordning i enlighet med nedanstående lydelse.
Efter införandet av den nya bestämmelsen i bolagsordningen ska hittillsvarande aktier vara
stamaktier.
§ 6 Aktieslag
Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier har en röst och C-aktier en tiondels
röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.
C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid Bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i
Bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens
kvotvärde.
Beslutar Bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom,
skall ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i
förhållande till 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, skall 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 emittera endast stamaktier eller endast C-aktier, mot annan betalning än
apportegendom, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
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Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission
av teckningsoptioner och konvertibler och skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att
fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i
förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av
visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. 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.
Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan på begäran av
ägare av C-aktie och efter beslut av Bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av Caktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut fattas, skall ett belopp
motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns
tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie skall vara aktiens kvotvärde.
Ägare av aktie som anmälts för inlösen skall vara skyldig att omedelbart efter erhållande av
underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till
minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.
C-aktier som innehas av Bolaget skall på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktier. Styrelsen
skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd
när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.
Som en följd av införandet av den nya paragrafen numreras de existerande paragraferna 6 – 10 i
bolagsordningen om. Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga
A.
C.

Bemyndigande för riktad emission av C-aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 1 153 211 C-aktier. De nya
aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast kunna tecknas av en bank
eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med
bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av
emission är att säkerställa leverans av Matchningsaktier och Prestationsaktier i LTI 2021, och för
att, likviditetsmässigt, säkra utbetalningar av framtida sociala avgifter relaterade till LTI 2021. Det
noteras att detta ska ske genom att Bolaget återköper de emitterade C-aktierna enligt
bemyndigandet enligt punkten D nedan varefter de återköpta C-aktierna kommer att omvandlas
till stamaktier och överlåtas i enlighet med punkten E nedan.

D.

Bemyndigande för återköp av C-aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast
ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta
samtliga utestående C-aktier. Återköp ska även kunna ske av så kallade interimsaktier, av
Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie. Förvärv ska ske till
ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att
säkerställa leverans av Matchningsaktier och Prestationsaktier i LTI 2021, och för att,
likviditetsmässigt, säkra utbetalningar av framtida sociala avgifter relaterade till LTI 2021.
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Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen framgår av separat handling som
tillhandahålls tillsammans med detta förslag.
E.

Beslut om överlåtelse av stamaktier
I syfte att kunna fullgöra Bolagets förpliktelser gentemot deltagare i LTI 2021 föreslår styrelsen att
årsstämman beslutar att Bolaget ska överlåta egna stamaktier enligt följande:
1.

Bolaget ska äga rätt att överlåta det antal stamaktier som Bolaget maximalt är skyldigt att
utge som Matchningsaktier och Prestationsaktier till deltagare i LTI 2021, högst 877 500
aktier.

2.

Antalet aktier som överlåts enligt LTI 2021 kan komma att bli föremål för omräkning till följd
av fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemission eller
liknande händelser som påverkar antalet aktier i Bolaget.

3.

Rätten att förvärva stamaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma
deltagare i LTI 2021 som har rätt att erhålla Matchningsaktier och Prestationsaktier i enlighet
med villkoren för programmet.

4.

Överlåtelse av aktier till deltagare i LTI 2021 ska ske vederlagsfritt och verkställas vid den
tidpunkt som följer av villkoren för LTI 2021.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelser av egna stamaktier är att
möjliggöra leverans av Matchningsaktier och Prestationsaktier till deltagare i LTI 2021.
Eftersom LTI 2021 inledningsvis inte förväntas ge upphov till några kostnader för sociala avgifter
för Bolaget (och eftersom ett överlåtelsebeslut endast är giltigt för tiden intill nästa årsstämma)
har styrelsen beslutat att inte föreslå att årsstämman 2021 beslutar om ett bemyndigande för
styrelsen att överlåta Bolagets egna stamaktier på en reglerad marknad för kassaflödesmässig
säkring av sociala avgifter. Innan eventuella överlåtelser av aktier till deltagare i LTI 2021 sker
avser emellertid styrelsen att föreslå en senare bolagsstämma att besluta om bemyndigande för
styrelsen att överlåta egna stamaktier på en reglerad marknad för att säkra sådana utbetalningar.
Kostnader, påverkan på nyckeltal befintliga incitamentsprogram och utspädning
Styrelsen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning för LTI 2021. Kostnaderna för LTI 2021,
som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och
periodiseras över intjänandeperioden som löper till och med 30 september 2024. Beräkningen har utförts
bland annat med utgångspunkt i en så kallad Monte Carlo-simulering och gjorts baserat på den noterade
stängningskursen för aktier i Bolaget per den 21 april 2021, det vill säga 5,70 kronor per aktie, och med
följande antaganden: (i) att samtliga deltagare förvärvar maximalt antal Sparaktier; (ii) en årlig
direktavkastning om 0 procent; (iii) en uppskattad årlig personalomsättning om 0 procent; (iv) en
volatilitet om 45 procent; (v) en riskfri ränta om –0,26 procent; och (vi) att totalt maximalt 877,500
Matchningsaktier och Prestationsaktier kan komma att tilldelas. Baserat på dessa antaganden uppskattas
de totala kostnaderna för LTI 2021 enligt IFRS 2 uppgå till cirka 1,1 MSEK exklusive sociala avgifter.
Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK, baserat på ovanstående antaganden,
samt under antagande om en aktiekursuppgång om 100 procent under LTI 2021:s löptid och en
genomsnittlig skattesats för sociala avgifter om 31,42 procent. Baserat på samma antaganden men under
antagande om en aktiekursuppgång om 900 procent under LTI 2021:s löptid och en genomsnittlig
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skattesats för sociala avgifter om 31,42 procent skulle kostnaderna för sociala avgifter uppgå till cirka 15,7
MSEK.
De förväntade årliga kostnaderna om 0,6 MSEK, inklusive sociala avgifter (under antagande om 100
procent aktiekursuppgång under LTI 2021:s löptid), respektive 5,6 MSEK, inklusive sociala avgifter (under
antagande om 900 procent aktiekursuppgång under LTI 2021:s löptid) motsvarar cirka 1,1 procent
respektive cirka 10,1 procent av Bolagets totala personalkostnader för räkenskapsåret 2020. Baserat på
beräkningen av kostnader enligt ovan hade nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2020 förändrats från
–2,01 kronor till −2,02 kronor respektive −2,09 kronor. Det ska noteras att beräkningarna är baserade på
de antaganden som anges ovan och endast är avsedda att ge en illustration av utfallet.
Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i Bolaget till 85 666 338 aktier. Maximalt antal aktier som kan
ges ut under LTI 2021 uppgår till 1 153 211, varav 877 500 för leverans av Matchningsaktier och
Prestationsaktier till deltagarna och sammanlagt 275 711 för att likvidmässigt säkra utbetalning av
framtida sociala avgifter, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,3 procent av Bolagets aktiekapital och
röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid maximalt utgivande av aktier i
anslutning till LTI 2021.
Det finns för närvarande ett incitamentsprogram utestående i Bolaget i form av ett
personaloptionsprogram beslutat vid årsstämman 2018. Programmet löper ut i maj/juni 2022. För en
beskrivning av det utestående incitamentsprogrammet, se sidan 90 i årsredovisningen för 2020. I ljuset av
att lösenpriset i det utestående programmet (efter omräkning till följd av den företrädesemission som
genomfördes tidigare i år) uppgår till 73,01 kronor per aktie vilket vida överstiger nuvarande börskurs
bedömer styrelsen det som mindre troligt att programmet kommer att leda till någon faktisk utspädning.
Om samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till det befintliga incitamentsprogrammet och
alltjämt kan utnyttjas (inklusive de teckningsoptioner som utgivits för att likvidmässigt säkra utbetalning
av framtida sociala avgifter), utnyttjas för teckning av aktier skulle dock totalt 2 412 837 nya aktier att
utges.
Om både det befintliga personaloptionsprogrammet och det föreslagna LTI 2021 utnyttjas fullt ut
kommer totalt 3 566 048 aktier att utges, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 4,0
procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som
tillkommer vid fullt utnyttjande av såväl det utestående incitamentsprogrammet som det föreslagna
incitamentsprogrammet. Som framgår ovan bedömer styrelsen det dock som mindre sannolikt att det
befintliga personaloptionsprogrammet kommer att leda till någon faktisk utspädning.
Förslagets beredning
Förslaget till LTI 2021 har beretts av ersättningsutskottet i samråd med externa rådgivare. Det slutliga
förslaget har beslutats av styrelsen.
Majoritetskrav
Styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram enligt A – E ovan utgör ett
sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. Beslutet omfattas av bestämmelserna i 16 kap.
aktiebolagslagen (2005:551) och giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.
Styrelseordföranden eller den han utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av
beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear
Sweden AB.
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_____________________
Lund i april 2021
Styrelsen för Alligator Bioscience AB (publ)
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BILAGA A
BOLAGSORDNING
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Alligator Bioscience AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag eller andra intressebolag, bedriva forsknings- och
utvecklingsarbete samt tillverkning och handel inom proteinkemiområdet jämte med detta förenlig
verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 23 600 000 kronor och högst 94 400 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall uppgå till lägst 59 000 000 och högst 236 000 000.
§ 6 Aktieslag
Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier har en röst och C-aktier en tiondels
röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.
C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets
tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.
Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, skall
ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande
till 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, skall 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 emittera endast stamaktier eller endast C-aktier, mot annan betalning än
apportegendom, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av
teckningsoptioner och konvertibler och skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta
beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande
till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag
medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. 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.
Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan på begäran av
ägare av C-aktie och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier.
Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut fattas, skall ett belopp
motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns
tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie skall vara aktiens kvotvärde.
Ägare av aktie som anmälts för inlösen skall vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse
om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen
erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.
C-aktier som innehas av bolaget skall på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktier. Styrelsen
skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd
när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.
§ 7 Styrelse
Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman,
bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter.
Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor
skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Dagens
Industri.
För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i
kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före
bolagsstämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget
anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.
§ 9 Årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av två justeringsmän
Godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av styrelsearvoden och revisorarvoden
10. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§ 10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är kalenderår.
§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
________________________

