
 
 

 

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 
Styrelsen för SkiStar AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar om ändring av 
bolagsordningen enligt följande. 
 
För att möjliggöra föreslagen uppdelning av bolagets aktier föreslår styrelsen att årsstämman 
beslutar att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras enligt följande. 

 
Nuvarande lydelse (del av § 5, Aktiekapital, i bolagsordningen): 
Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 st och högst 60 000 000 st. Av bolagets aktier 
skall högst 2 250 000 st utgöras av A-aktier med 10 röster per aktie och högst 
60 000 000 st utgöras av B-aktier med en röst per aktie. 
 
Föreslagen lydelse (del av § 5, Aktiekapital, i bolagsordningen): 
Antalet aktier ska vara lägst 60 000 000 st och högst 120 000 000 st. Av bolagets aktier 
ska högst 4 500 000 st utgöras av A-aktier med 10 röster per aktie och högst 
120 000 000 st utgöras av B-aktier med en röst per aktie. 

 
Det föreslås vidare att bolagsordningens bestämmelse om avstämningsförbehåll ändras så att 
lydelsen stämmer överens med det nya namnet på lagen om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument enligt följande. 
 

Nuvarande lydelse (§ 12, Avstämningsförbehåll, i bolagsordningen): 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 
 
Föreslagen lydelse (§ 12, Avstämningsförbehåll, i bolagsordningen): 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

 
Bolagsordningen i föreslagen ny lydelse framgår i sin helhet av Bilaga A. Ändringsmarkerad text 
visar skillnaden mellan nuvarande och föreslagen lydelse. 
 
Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen föreslås vara villkorat av att stämman 
beslutar i enlighet med styrelsens förslag om uppdelning av aktier (aktiesplit) villkor 2:1 under 
punkt 22 i den föreslagna dagordningen för årsstämman. 
 
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet 
som är erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB. 

_____________________ 
Sälen i november 2018 

Styrelsen för SkiStar AB (publ) 
 


