
 

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities 
between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail. 

 

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen /  
The board of directors’ proposal to amend the Articles of Association 
 
Styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) föreslår att årsstämman beslutar om ändring av 5 och 6 §§ i 
bolagsordningen så att de erhåller den lydelse som framgår av nedan. Den föreslagna ändringen av 
5 § i bolagsordningen motiveras av att den lag som hänvisas till i den befintliga bestämmelsen 
ändrat namn. Den föreslagna ändringen av 6 § i bolagsordningen avser företrädesrätt vid emission 
av teckningsoptioner och konvertibler. Den befintliga bestämmelsen reglerar inte företrädesrätt vid 
sådana emissioner. Ändringen motiveras av att bolaget bedömer det som lämpligt att 
företrädesrätten är enhetlig vid emissioner av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.  
The board of directors of Pandox Aktiebolag (publ) proposes that the annual shareholders’ 
meeting resolves to amend 5§ and 6§ of the Articles of Association to the wording set out below. 
The reason for the proposed amendment of 5§ of the Articles of Association is that the law referred 
to in the current provision has changed name. The proposed amendment of 6§ of the Articles of 
Association concerns pre-emption rights upon an issue of warrants or convertible debentures. The 
current provision does not stipulate pre-emption rights upon such issues. The reason for the 
amendment is that the company considers it to be appropriate that the pre-emption rights are 
consistent upon issues of shares, warrants and convertible debentures, respectively.   

5 §: Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.  
The company’s shares shall be registered in a securities register in accordance with the Swedish 
Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479). 
 
6 §: Bolagets aktier ska kunna ges ut i två serier: aktier av serie A med tre (3) röster per aktie och 
aktier av serie B med en (1) röst per aktie. 
The company’s shares may be issued in two classes: class A shares carrying three (3) votes per 
share and class B shares carrying one (1) vote per share. 
 
Aktier av serie A kan ges ut till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet. Aktier av serie B 
kan ges ut till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet. 
Class A shares may be issued up to a maximum number of shares that represents the full share 
capital. Class B shares may be issued up to a maximum number of shares that represents the full 
share capital. 
 
Beslutar bolaget att emittera nya aktier av serie A och serie B, mot annan betalning än 
apportegendom, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier 
av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). 
Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning 
(subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med 
subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de 
förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
If the company resolves to issue new class A and class B shares, where payment is not to be made 
in kind, owners of class A and class B shares shall enjoy pre-emption rights to subscribe for new 
shares of the same class pro rata to the number of shares previously held by them (primary pre-
emption right). Shares which are not subscribed for pursuant to the primary pre-emption rights 
shall be offered to all shareholders (secondary pre- emption right). If the shares thus offered are 
not sufficient for the subscription pursuant to the secondary pre-emption rights, the shares shall be 
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allocated between the subscribers pro rata to the number of shares previously held and, to the 
extent such allocation cannot be effected, by the drawing of lots. 
 
Beslutar bolaget att emittera endast aktier av serie A eller serie B mot annan betalning än 
apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är aktier av serie A eller serie B, 
äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. 
If the company resolves to issue only class A or class B shares, where payment is not to be made in 
kind, all shareholders shall, irrespective of whether their shares are class A or class B shares, have 
pre-emption rights to subscribe for new shares pro rata to the number of shares previously held by 
them. 
 
Beslutar bolaget om emission av teckningsoptioner och konvertibler mot annan betalning än 
apportegendom, ska aktieägarna ha företrädesrätt på motsvarande sätt som i tredje och fjärde 
styckena ovan. 
If the company resolves to issues warrants or convertible debentures where payment is not to be 
made in kind, the shareholders shall enjoy pre-emption rights in accordance with the third and 
fourth paragraphs above. 
 
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
The above shall not limit the right to resolve upon an issue with a deviation from the shareholders’ 
pre-emption rights. 
  
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i 
förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av 
visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära 
någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av 
bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.  
If the share capital is increased by a bonus issue, new shares shall be issued in relation to the 
number of shares of the same classes already issued. In such cases, old shares of a specific class 
shall entitle to new shares of the same class. Following a requisite amendment in the Articles of 
Association, the aforementioned stipulation shall not infringe on the possibility to issue shares of a 
new class by a bonus issue. 

_____________ 

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att förslaget biträds av aktieägare 
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda 
aktierna. 
A valid resolution on amendment of the Articles of Association requires that the proposal be 
approved by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast as well as the 
shares represented at the shareholders’ meeting. 

____________ 

Stockholm i mars 2018 
Stockholm, March 2018 

 
Pandox Aktiebolag (publ) 

Styrelsen 
The board of directors 

 


