
 
  

 

FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN 

Styrelsen för SkiStar AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt 
följande. 

Punkt 1 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 Firma 

Bolagets firma är SkiStar Aktiebolag, org. 

nr 556093-6949. Bolaget är publikt (publ). 

Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är SkiStar AB. 

Bolaget är publikt (publ). 

Punkt 8 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 Kallelse 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom 

annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 

samt på bolagets webbplats. Att kallelse 

skett skall annonseras i Dagens Nyheter. 

Aktieägare som vill deltaga i 

bolagsstämman skall dels vara upptagen i 

utskrift av hela aktieboken avseende 

förhållandena fem vardagar före 

stämman, dels anmäla sig hos bolaget 

senast kl 12.00 den dag som anges i 

kallelsen till stämman, varvid antal 

biträden skall uppges. Denna dag får ej 

vara söndag, annan allmän helgdag, 

lördag, midsommarafton, julafton eller 

nyårsafton och ej infalla tidigare än femte 

vardagen före stämman. 

Kallelse m.m. 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom 

annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 

samt på bolagets webbplats. Att kallelse 

skett ska annonseras i Dagens Nyheter.  

Aktieägare som vill delta i förhandlingar 

vid bolagsstämman ska anmäla sig hos 

bolaget senast den dag som anges i 

kallelsen till stämman. Denna dag får inte 

vara söndag, annan allmän helgdag, 

lördag, midsommarafton, julafton eller 

nyårsafton och inte infalla tidigare än 

femte vardagen före bolagsstämman. 

Biträde åt aktieägare får medföras vid 

bolagsstämman endast om aktieägaren till 

bolaget anmäler antalet biträden på det 

sätt som anges i föregående stycke.  

Punkt 13 Ny punkt införs Föreslagen lydelse 

  Insamling av fullmakter och poströstning 

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det 

förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra 

stycket aktiebolagslagen (2005:551). 

Styrelsen får inför en bolagsstämma 

besluta att aktieägarna ska kunna rösta 

per post före bolagsstämman. 

Genomgående Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 skall ska 

 

Bolagsordningen i föreslagen ny lydelse framgår i sin helhet av Bilaga A. Ändringsmarkerad text visar 

skillnaden mellan nuvarande och föreslagen lydelse. 



 
  

 

För giltigt beslut på årsstämman ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två 

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt at göra de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig 

erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket, Euroclear Sverige AB samt har rätt att i 

övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av beslutet. 

_____________________ 

Sälen i november 2020 
Styrelsen för SkiStar AB (publ) 


