
 

Styrelsens i AcuCort AB (publ) förslag till beslut om ändring av 

bolagsordningen  

Styrelsen i AcuCort AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i 

enlighet med nedan i syfte att anpassa bolagsordningen till lagändringar som gjorts sedan 

bolagsordningen senast ändrades och kommande ändringar till följd av genomförandet av EU-

direktivet om aktieägares rättigheter. 

1. FÖRETAGSNAMN  

Begreppet ”firma” har ersatts med begreppet ”företagsnamn” i den nya lagen om företagsnamn. 

Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens lydelse i punkt 1 ändras så att ”firma” ersätts med 

”företagsnamn”. 

7. KALLELSE 

En förväntad lagändring under 2020 kommer leda till att nuvarande lydelse i bolagsordningen 

angående rätten att delta i bolagsstämma står i strid med vad som anges i lag. Styrelsen föreslår 

därför att bolagsordningens punkt 7 ändras enligt nedan så att hänvisning till skyldigheten för 

aktieägare som önskar delta i bolagsstämman att vara upptagen i aktieboken fem vardagar före 

stämman tas bort. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom 

annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 

samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett 

skall annonseras i Dagens Industri. 

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid 

bolagsstämma, skall dels vara upptagen i 

utskrift eller annan framställning av hela 

aktieboken avseende förhållandena fem 

vardagar före stämman, dels anmäla sig hos 

bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i 

kallelse 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. 

Aktieägare får vid stämma medföra ett eller 

två biträden, dock endast om aktieägaren till 

bolaget gjort anmälan härom enligt föregående 

stycke. 

Kallelse till årsstämma samt extra stämma där 

ändring av bolagsordningen ska behandlas – 

tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 

årsstämman. Kallelse till annan extra stämma – 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom 

annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 

samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett 

skall annonseras i Dagens Industri. 

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid 

bolagsstämma, skall dels vara upptagen i 

utskrift eller annan framställning av hela 

aktieboken avseende förhållandena fem 

vardagar före stämman, dels anmäla sig hos 

bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i 

kallelse 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. 

Aktieägare får vid stämma medföra ett eller 

två biträden, dock endast om aktieägaren till 

bolaget gjort anmälan härom enligt föregående 

stycke. 

Kallelse till årsstämma samt extra stämma där 

ändring av bolagsordningen ska behandlas – 

tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 

årsstämman. Kallelse till annan extra stämma 



 

tidigast sex veckor och senast två veckor före 

stämman. 

– tidigast sex veckor och senast två veckor 

före stämman. 

 

Bolagsordningen ska därmed ha lydelse, enligt Förslag till ny Bolagsordning tillgängligt på denna 
hemsida. 

 
Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar verkställande direktören, eller den som 
verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i 
samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket. 

 

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl 
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
 

___________________ 

 

Helsingborg i april 2020 

AcuCort AB (publ) 

Styrelsen 
 

 


