
 

 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om införande av ett hembudsförbehåll 
avseende A-aktierna i bolagsordningen 
 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ett hembudsförbehåll avseende A-aktierna 
införs i bolagsordningen som en ny § 7, enligt nedan: 
 
”Hembudsförbehåll avseende A-aktierna 
Om en aktie av serie A har övergått till person, som inte förut är ägare till aktie av serie A i bolaget, 
på annat sätt än genom koncernintern överlåtelse, har övriga ägare av aktier av serie A rätt att lösa 
aktien. A-aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som 
aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet 
omfattar. 
 
Styrelsen ska, så snart denna har fått information från antingen den nya ägaren eller av Euroclear 
AB om ägarövergången, genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad 
med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk 
ska framställas. För det fall styrelsen får sin information från Euroclear AB ska styrelsen även 
underrätta den nya ägaren om dennes skyldighet att hembjuda A-aktierna. 
 
Lösningsanspråk ska framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt ovan. Om 
lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är 
möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av A-aktier i 
bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning av bolagets styrelse. 
 
Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen 
ska inga andra villkor gälla. 
 
Om ej någon A-aktieägare löser hembjuden aktie ska aktien omvandlas till aktie av serie B varefter 
den som gjort hembudet äger bli registrerad för aktien i bolagets aktiebok. 
 
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 (2) månader från den dag 
lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist ska avgöras av skiljemän. 
 
Lösenbeloppet ska betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.” 
 
Den föreslagna bolagsordningen framgår i sin helhet av Bilaga A.  
 
Styrelsen föreslår även att bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen eller den styrelsen 
utser ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga 
i samband med registrering därav. 
 
Majoritetskrav  
För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen genom införande av ett hembudsförbehåll 
avseende A-aktierna i bolagsordningens § 7 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst 
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna, samt att 
ägare till minst hälften av alla A-aktier och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda 
A-aktierna samtycker till ändringen. 
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