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Punkterna 11-12: Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra 
sammanläggning av aktier och beslut om sammanläggning av aktier 

Styrelsen för REHACT AB, org.nr. 556678-6645 (”Bolaget”) föreslår att årsstämman beslutar om 
ändring av Bolagets bolagsordning för att möjliggöra sammanläggning av aktier i enlighet med vad 
som framgår nedan.  

Punkt 11: Beslut om ändring av bolagsordningen  

För att möjliggöra sammanläggning av aktier enligt punkt 12 föreslås vidare att gränserna för antal 
aktier i bolagsordningens 5 § ändras genom att 5 § får följande ändrade lydelse: 

”§ 5 Antal aktier 
 
Antal aktier ska vara lägst 8 750 000 stycken och högst 35 000 000 stycken.” 
 
Slutligen föreslås att gränserna för antalet aktier av respektive aktieslag i bolagsordningens 6 § första 
stycket ändras genom att 6 § första stycket får följande ändrade lydelse: 
 
”§ 6 Aktieslag 
Aktier får ges ut i två aktieslag, serie A och serie B. Aktier av serie A får utges till ett antal av 125 000 
och aktier av serie B till ett antal av 34 875 000. ” 

Punkt 12: Beslut om sammanläggning av aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av antalet aktier i Bolaget genom 
sammanläggning 8:1, vilket innebär att åtta (8) aktier läggs samman till en (1) aktie. Styrelsen 
föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, samt att vidta de övriga 
åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande. 
 
Beslut enligt förslaget får verkställas endast under förutsättning av att överenskommelse träffats 
med en eller flera aktieägare om att de vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg ska 
tillhandahålla sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbara med åtta (8) så många 
aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbart med åtta (8). 
 
Utfärdade konvertibler kommer att räknas om i enlighet med registrerade villkor. 
 
Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna 11-12 ovan ska antas som ett beslut. Beslut enligt 
punkterna 11-12 är villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen och 
apportemission enligt punkterna 9-10. 

Beslut enligt punkterna 11-12 är giltigt endast om de har biträtts av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.   

* * * * * * 
 

 

 

 


