Investors ABs årsstämma den 3 maj 2017
Dagordningspunkt 19
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Nuvarande lydelse
§6
Bolagets firma tecknas av den eller dem, som
styrelsen inom eller utom styrelsen därtill utser.

Föreslagen lydelse
Stryks

§9
Årsstämma skall hållas årligen före juni månads
utgång.

§8
Årsstämma skall hållas årligen före juni månads
utgång.

På denna stämma skall följande ärenden
förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit i behörig ordning
sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och
revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen
b) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och
verkställande direktör
c) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av
antalet revisorer och revisorssuppleanter, som skall
utses av stämman.
9. Bestämmande av arvoden till styrelse och
revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.
11. I förekommande fall val av revisorer och
revisorssuppleanter.
12. Annat ärende som ankommer på stämman
enligt aktiebolagslagen (2005:551).

På denna årsstämma skall följande ärenden
förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän personer att
justera protokollet.
5. Prövning om stämman blivit i behörig ordning
sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och
revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen
b) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och
verkställande direktör
c) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av
antalet revisorer och revisorssuppleanter, som skall
utses av stämman.
9. Bestämmande av arvoden till styrelse och
revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.
11. I förekommande fall val av revisorer och
revisorssuppleanter.
12. Annat ärende som ankommer på stämman
enligt aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill
utsett öppnar bolagsstämma och leder
förhandlingarna till dess ordförande valts.

§9
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill
utsett öppnar bolagsstämma och leder
förhandlingarna till dess ordförande valts.
Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller
Solna.
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Stryks

§ 11
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för
fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier
utan begränsning i röstetalet.

§ 13
Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på
bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift
eller annan framställning av hela aktieboken
avseende förhållandena fem vardagar före
bolagsstämman dels göra anmälan till bolaget
senast kl 13.00 den dag som anges i kallelsen till
stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag,
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än
femte vardagen före stämman.

§ 11
Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på
bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift
eller annan framställning av hela aktieboken
avseende förhållandena fem vardagar före
bolagsstämman dels göra anmälan till bolaget
senast kl 13.00 den dag som anges i kallelsen till
stämman. Sistnämnda 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 bolagsstämma medföra ett eller
två biträden, dock endast om aktieägaren gjort
anmälan härom enligt föregående stycke.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller
två biträden, dock endast om aktieägaren gjort
anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 15
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument.

§ 13
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument.

Eftersom de tidigare paragraferna 6 och 11 föreslås strykas föreslås omnumrering ske med
anledning av strykningarna. Gamla § 7 blir § 6, gamla § 8 blir § 7, gamla § 9 blir § 8, gamla § 10
blir § 9, gamla § 12 blir § 10, gamla § 13 blir § 11, gamla § 14 blir § 12 och gamla § 15 blir § 13.
Vidare föreslås att i samtliga paragrafer ändras ”skall” till ”ska”.
____________
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan krävs att aktieägare representerande minst
2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.
____________
Stockholm i mars 2017
Investor AB (publ)
Styrelsen
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