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Punkt 18 
 
Styrelsens för NOTE AB (publ) fullständiga förslag till beslut om 
bolagsordningsändringar 
 
Styrelsen för NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770, föreslår att bolagsstämman 
fattar beslut om ändring av bolagsordningen avseende tidpunkt för avstämningsdag 
för deltagande vid bolagsstämma enligt nedan med anledning av ändrade regler i 
aktiebolagslagen (2005:551). 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8. Tid och sätt för kallelse och 
aktieägares anmälan till 
bolagsstämma m.m. (tredje stycket). 
För att 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 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. 

8. Tid och sätt för kallelse och 
aktieägares anmälan till 
bolagsstämma m.m. (tredje stycket). 
”Aktieägare, som vill deltaga på 
bolagsstämman, ska göra anmälan till 
bolaget senast den dag som anges i 
kallelsen till bolagsstämman. Denna dag 
får inte vara söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton och inte infalla 
tidigare än femte vardagen före 
stämman.” 
 
 

 
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman fattar beslut om nedan ändringar av 
bolagsordningen. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
1. Bolagets firma 
Bolagets firma är NOTE AB (publ). 
 

1. Bolagets företagsnamn 
Bolagets företagsnamn är NOTE AB 
(publ). 
 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
11. Avstämningsförbehåll 
Bolagets aktier skall vara registrerade i 
ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument. 

11. Avstämningsförbehåll 
”Bolagets aktier ska vara registrerade i 
ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om värdepapperscentraler 
och kontoföring av finansiella 
instrument.” 
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Styrelsen föreslår även att bolagsstämman fattar beslut om att genomföra 
redaktionella ändringar av bolagsordningen vilka framgår av Bilaga A. 
 
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i 
stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid 
Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.  
 
För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare 
representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på 
stämman företrädda aktierna. 
 
Styrelsens förslag till ny bolagsordning i fulltext bifogas som Bilaga A. 
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Kista i mars 2020 
 

Styrelsen i NOTE AB (publ) 
 
 


