
Bilaga 2. 

Tidigare lydelse: Beslutad ny lydelse: 

§ 6 första stycket 
Aktier av tre slag får ges ut, stamaktier, 
stamaktier serie B och preferensaktier.Varje 
stamaktie skall ha ett röstvärde om en (1) 
röst, varje stamaktie serie B skall ha ett 
röstvärde om en tiondels (1/10) röst och 
varje preferensaktie skall ha ett röstvärde 
om en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje 
aktieslag kan ges ut till ett antal 
motsvarande hela aktiekapitalet. 

  

§ 6 första stycket 
Aktier av fyra slag får ges ut, stamaktier, 
stamaktier serie B, preferensaktier serie A 
och preferensaktier serie B. Varje stamaktie 
skall ha ett röstvärde om en (1) röst, varje 
stamaktie serie B skall ha ett röstvärde om 
en tiondels (1/10) röst, varje preferensaktie 
serie A skall ha ett röstvärde om en tiondels  
röst (1/10) och varje preferensaktie serie B 
skall ha ett röstvärde om en tiondels (1/10) 
röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till 
ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. 

  

§ 7 första stycket 
Preferensaktie skall äga företräde framför 
stamaktie och stamaktie serie B till bolagets 
utdelningsbara medel respektive tillgångar. 
Vid utdelning skall fördelning ske i nedan 
angiven ordning. 

  

§ 7 första stycket 
Preferensaktie serie A ska äga företräde 
framför preferensaktie serie B. 
Preferensaktierna (preferensaktie serie A 
och preferensaktie serie B) ska äga företräde 
framför stamaktie och stamaktie serie B till 
bolagets utdelningsbara medel respektive 
tillgångar. Vid utdelning ska fördelning ske i
nedan angiven ordning. 

  

§ 7 (i) 
Innehavare av preferensaktier äger företräde 
till bolagets utdelningsbara medel med ett 
belopp om 10 kronor (10,00) kronor årligen 
per preferensaktie ("Löpande preferens"). 

§ 7 (i) 
Innehavare av preferensaktier serie A äger 
företräde till bolagets utdelningsbara medel 
med ett belopp om 10 kronor (10,00) kronor 
årligen per preferensaktie ("Löpande 
preferens serie A"). 

  

§ 7 (ii) 
För det fall bolagets utdelningsbara medel 
ett visst år inte uppgår till 10 kronor (10,00) 
per preferensaktie, ska sådan överskjutande 
rätt till Löpande preferens ackumuleras och 
läggas till följande års rätt till Löpande 
preferens ("Ackumulerad preferens"). 

§ 7 (ii) 
För det fall bolagets utdelningsbara medel 
ett visst år inte uppgår till 10 kronor (10,00) 
per preferensaktie serie A, ska sådan 
överskjutande rätt till Löpande preferens 
serie A ackumuleras och läggas till följande 
års rätt till Löpande preferens serie A 
("Ackumulerad preferens serie A"). 

§ 7 (iii) § 7 (iii) 



Utdelning, oavsett om den utgår enligt (i) 
eller (ii), ska ske med en fjärdedel (1/4) tio 
bankdagar efter den 31 mars, den 30 juni, 
den 30 september och den 31 december 

Utdelning till preferensaktie serie A, oavsett 
om den utgår enligt (i) eller (ii), ska ske med 
en fjärdedel (1/4) tio bankdagar efter den 31 
mars, den 30 juni, den 30 september och den 
31 december.  

§ 7 (iv) 
Vid inlösen sker inlösen till 105 kronor 
(105) per preferensaktie om inlösen sker 
innan 2022-01- 01. Sker inlösen efter 2022- 
01-01, sker inlösen till 110 kronor (110) per 
preferensaktie. 

§ 7 (iv) 
Vid inlösen sker inlösen till 105 kronor  
(105) per preferensaktie serie A om inlösen 
sker innan 2022-01- 01. Sker inlösen efter 
2022-01-01, sker inlösen till 110 kronor 
(110) per preferensaktie serie A.  

§ 8 (i) 
I den mån inte all Löpande preferens och 
Ackumulerad preferens utbetalats enligt § 7 
i bolagsordning ska sådan eventuell 
återstående Löpande preferens och 
Ackumulerad preferens utskiftas till 
preferensaktierna. 

§ 8 (i) 
I den mån inte all Löpande preferens serie A 
och Ackumulerad preferens serie A 
utbetalats enligt § 7 i bolagsordning ska 
sådan eventuell återstående Löpande 
preferens serie A och Ackumulerad 
preferens serie A utskiftas till ägare av 
preferensaktier serie A.  

§ 8 (ii) 
Ett belopp om 100 kronor 
(emissionslikviden) ska utbetalas på varje 
preferensaktie. 

§ 8 (ii) 
Ett belopp om 100 kronor 
(emissionslikviden) ska utbetalas på varje 
preferensaktie serie A.  

§ 8 (iii) 
Ett belopp om 0,1 kronor (kvotvärdet) skall 
utbetalas på varje stamaktie och stamaktie 
serie B. 

§ 8 (iii) 
Ett belopp om 0,1 kronor (kvotvärdet) skall 
utbetalas på varje stamaktie, stamaktie serie 
B och preferensaktie serie B. 

Efter bolagsordningsändringen kommer bolaget alltjämt ha 447 118 preferensaktier och 
5 000 000 stamaktier. 

 


