
 
 
 

Bilaga vid årsstämma i NOTE AB (publ) 2011

Punkt 14  
 
Styrelsens för NOTE AB (publ)
 
 
 
Styrelsen föreslår, mot bakgrund av ändring av aktiebolagslagen, om ändring av 
bolagsordningens bestämmelse punkt 8 innebärande att de nuvarande reglerna om 
kallelse till bolagsstämma ändras. Ändringen innebär vidare en allmän uppdatering 
av bestämmelsen samt anpassning till aktiebolagslagens förändrade regler om tid för 
kallelse till extra bolagsstämma. 
 
 
Styrelsen föreslår att punkt 8 skall ha följande lydelse: 
 
Utöver den ort där bolaget har sitt säte kan bolagsstämma hållas i Stockholm. 
 
Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där fråga om ändring av 
bolagsordning skall behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före 
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och 
senast tre veckor före stämman. 
 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post
samt på bolagets webbplats. Samtidigt med att kallelse sker ska bolaget genom 
annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Skulle utgivnin
Svenska Dagbladet upphöra att vara rikstäckande, skall istället annonsering ske i 
Dagens Industri. 
 
För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller 
annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem 
stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i 
kallelsen. 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 bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om 
aktieägaren har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
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Styrelsens för NOTE AB (publ)  förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår, mot bakgrund av ändring av aktiebolagslagen, om ändring av 
bolagsordningens bestämmelse punkt 8 innebärande att de nuvarande reglerna om 
kallelse till bolagsstämma ändras. Ändringen innebär vidare en allmän uppdatering 

amt anpassning till aktiebolagslagens förändrade regler om tid för 
kallelse till extra bolagsstämma.  

Styrelsen föreslår att punkt 8 skall ha följande lydelse:  

Utöver den ort där bolaget har sitt säte kan bolagsstämma hållas i Stockholm. 

l ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där fråga om ändring av 
bolagsordning skall behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före 
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och 

före stämman.  

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 
samt på bolagets webbplats. Samtidigt med att kallelse sker ska bolaget genom 
annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Skulle utgivnin
Svenska Dagbladet upphöra att vara rikstäckande, skall istället annonsering ske i 

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller 
annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem 
stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i 
kallelsen. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen 

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om 
aktieägaren har gjort anmälan härom enligt föregående stycke. 

     

      

förslag till beslut om ändring av bolagsordningen  

Styrelsen föreslår, mot bakgrund av ändring av aktiebolagslagen, om ändring av 
bolagsordningens bestämmelse punkt 8 innebärande att de nuvarande reglerna om 
kallelse till bolagsstämma ändras. Ändringen innebär vidare en allmän uppdatering 

amt anpassning till aktiebolagslagens förändrade regler om tid för 

Utöver den ort där bolaget har sitt säte kan bolagsstämma hållas i Stockholm.  

l ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där fråga om ändring av 
bolagsordning skall behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före 
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och 

och Inrikes Tidningar 
samt på bolagets webbplats. Samtidigt med att kallelse sker ska bolaget genom 
annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Skulle utgivning av 
Svenska Dagbladet upphöra att vara rikstäckande, skall istället annonsering ske i 

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller 
annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem vardagar före 
stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i 
kallelsen. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen 

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om 


