
  
  Date 2019-05-20 

  Page 1  

 
PEPTONIC medical AB (publ) Address: Gustavslundsvägen 143    

Org number: 556776-3064  SE-167 51  BROMMA, Sweden 
VAT number: SE556776306401 Telephone: +46 (0)8 530 20 110 

Säte: Uppsala  www.peptonicmedical.se

Punkt 13 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen vid ordinarie 

bolagsstämma 2019-06-19 

 

 

Att bolagsordningen ändras enligt följande; 

Nuvarande beslutad 2018-03-28 

 

§ 4 Aktiekapital 

 

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 300 000 kronor och högst 17 200 000 kronor. 

 

§ 5 Antal aktier 

 

Antalet aktier ska vara lägst 43 000 000 stycken och högst 172 000 000 stycken. 

 

Nytt förslag att beslutas 2019-06-19  

 

§ 4 Aktiekapital 

 

Aktiekapitalet ska vara lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor. 

 

§ 5 Antal aktier 

 

Antalet aktier ska vara lägst 90 000 000 stycken och högst 360 000 000 stycken. 

 

I övrigt inga förändringar 

 

Majoritetskrav 

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar 

av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  
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Styrelsens förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma 2019-06-19 

 

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission 

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa 

ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om 

nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske 

genom kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat 

villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är 

att ge styrelsen ökade möjligheter i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett 

ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra 

tillgångar. 

 

Majoritetskrav 

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar 

av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  

 

 


