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Arjo AB (publ) 

Förslag till ändring av bolagsordningen 

Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma 
om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i 
bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna 
ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Vidare framgår det av 7 kap. 6 § andra 
stycket aktiebolagslagen att det i bolagsordningen får föreskrivas att den som inte är aktieägare 
ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman även om något 
sådant beslut inte fattas av bolagsstämman. 

I syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om 
fullmaktsinsamling, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma föreslår styrelsen 
att en ny § 11, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i 
bolagsordningen ändras så att nuvarande § 11 blir § 12 och nuvarande § 12 blir § 13. 
 

 Föreslagen lydelse  

§ 11  Fullmaktsinsamling, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma 

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. 
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). 

Styrelsen äger 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. 

 

Styrelsen föreslår vidare följande redaktionell ändring i bolagsordningen, vilken föranleds av 
tidigare genomförd lagändring. 
 

 Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse  

§ 1  Firma 

Bolagets firma är Arjo AB (publ).  

Firma Företagsnamn 

Bolagets firma företagsnamn är Arjo AB 
(publ). 
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Bemyndigande 

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan 
visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 

Majoritetskrav 

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare 
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 
stämman. 

–––––––––––– 

Malmö i mars 2021 

Styrelsen för Arjo AB (publ) 
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