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Clas Ohlson AB (publ) 

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning 

I syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om 

fullmaktsinsamling och poströstning samt besluta om närvaro på bolagsstämma för den som inte 

är aktieägare, föreslår styrelsen för Clas Ohlson AB (publ) att årsstämman den 10 september 

2021 fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan. 

- Att en ny § 11, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen. 

 Föreslagen lydelse  

§ 11 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 skall kunna utöva sin rösträtt per post före 

bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). 

 

- Att en ny § 12, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen. 

 Föreslagen lydelse  

§ 12 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 bolagsstämma. 

- Att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 11 blir § 13, nuvarande § 

12 blir § 14, och nuvarande § 13 blir § 15. 

 

Clas Ohlson ABs bolagsordning ska efter den föreslagna ändringen ha den lydelse som framgår 

av Bilaga A. 

Bemyndigande 

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. 

____________ 

Insjön, den 25 juli 2021 

Styrelsen för Clas Ohlson AB (publ) 


