
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning för att anpassas till 
genomförda lagändringar. Beslutet innebär att bolagsordningen § 1 och § 9 ändras på följande sätt: 

  
Nuvarande lydelse Föreslagen ny lydelse 

§ 1 – Firma 
 
Bolagets firma är Hoodin AB. Bolaget är publikt 
(publ). 

§ 1 – Firma Företagsnamn 
 
Bolagets firma företagsnamn är Hoodin AB. 
Bolaget är publikt (publ). 

  
Skälet till den föreslagna ändringen från Firma till Företagsnamn är att lagen (2018:1653) om 
företagsnamn har ersatt den tidigare firmalagen (1974:156) varvid viss språklig modernisering har ägt 
rum. En av dessa moderniseringar är att uttrycket ”firma” har ersatts med ”företagsnamn”. 
Ändringen av bolagsordningen föreslås i syfte att anpassa bolagsordningen rent språkligt till den nya 
lagstiftningen. 

 
§ 9 – Anmälan till bolagsstämma 
 
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare 
som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs 
i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) 
och som anmält 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 
stämman. Avser aktieägare att medföra biträden 
ska antalet biträden anges i anmälan.  

§ 9 – Anmälan till bolagsstämma 
 
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare 
som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs 
i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) 
och som anmält 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 
stämman. Avser aktieägare att medföra biträden 
ska antalet biträden anges i anmälan. 
 
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid 
bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget 
senast den dag som anges i kallelsen till stämman. 
 
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller 
två biträden, dock endast om aktieägaren 
anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet 
med det förfarande som gäller för aktieägares 
anmälan till bolagsstämma. 
 
Styrelsen kan inför en bolagsstämma besluta om 
att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per 
post. 

 
Skälen till den föreslagna ändringen av § 9 i bolagsordningen är att rätten att delta i bolagsstämma 

regleras i aktiebolagslagen och därför inte behöver regleras av bolagsordningen. Därutöver syftar 
ändringen till att skapa en flexibilitet vad gäller aktieägares deltagande och utövande av sin rösträtt 
vid bolagsstämma.  
 



Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, föreslås bli bemyndigad att 
vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med 
registrering hos Bolagsverket. 
 
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 
 
 


