
Punkt 20, styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen  

Styrelsen föreslår att Årsstämman 2018 beslutar om nedan föreslagen 
bolagsordningsändring avseende punkten 13 i bolagsordningen (Hembud), till 
följande lydelse (överstrykningar innebär nuvarande text som tas bort och 
understrykning förslag till ny text):  

13. Hembud 

Har A-aktie på annat sätt än genom arv, bodelning, testamente eller gåva till övergått 
till annan än bröstarvinge övergått till eller person,  som inte förut tidigare är A-
aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas övriga A-aktieägare till inlösen 
genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid 
styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade 
köpeskillingen. Som undantag gäller att A-aktie får överlåtas till en svensk eller 
utländsk juridisk person som i sin helhet ägs direkt eller indirekt av den överlåtande 
aktieägaren själv och/eller av hans eller hennes bröstarvingar, utan att hembud 
enligt vad som sagts ovan sker. En sådan juridisk person kan också, utan att 
hembudsskyldighet utlöses, överlåta A-aktier till sina ägare och till en annan svensk 
eller utländsk juridisk person, som direkt eller indirekt ägs av den ursprungligen 
överlåtande aktieägaren och/eller av hans eller hennes bröstarvingar.  

Lösen får ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.  

När anmälan gjorts om A-akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela 
detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest 
känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, 
att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från 
anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.  

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan 
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt 
flera aktier hembjuds, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas bland dem som 
framställt lösningsanspråk i förhållande till tidigare innehav av A-aktier.  

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av 
belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning skiljemän enligt lagen 
(1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en 
månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.  

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i 
frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader 
från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Tvist prövas i 
den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.  

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller 
lösen inte erlägges inom föreskriven tid, skall hembjuden aktie automatiskt 



omvandlas till aktie av serie B, varefter den, som gjort hembudet äger bli registrerad 
för aktien.  

Majoritetskrav  

För giltigt beslut av Årsstämman enligt punkten 20 ovan fordras att beslutet biträds 
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de aktier som 
är företrädda vid Årsstämman under förutsättning att ägare till minst hälften av A-
aktierna och nio tiondelar av de A-aktier som är företrädda vid Årsstämman 
samtycker till beslutet.  

 


