Styrelsens för Prevas AB förslag om antagande av ny
bolagsordning
_______________________________________________________
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassas till den nya Aktiebolagslagen (ABL).
§ 4 AKTIEKAPITAL
Nuvarande lydelse:
Aktiekapitalet utgör lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.
Föreslagen lydelse:
§ 4 AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER
Aktiekapitalet utgör lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 6 000
000 och högst 24 000 000.
§ 5 AKTIESLAG
Föreslås delas upp i två paragrafer, § 5 AKTIESLAG och § 6 AKTIEÄGARESRÄTT VID ÖKNING AV
AKTIEKAPITAL.
Första stycket kvarstår oförändrat i § 5. Före det nuvarande andra stycket införs den nya § 6. I den nya § 6
anges att bestämmelserna om aktieägares företrädesrätt gäller även vid kvittningsemissioner samt införd ett
nytt stycke med följande lydelse:
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler
har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan
komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om
emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
§ 7 STYRELSE OCH REVISORER
Uppgifterna om mandatperioder tas bort och följande lydelse föreslås:
Styrelsen består av 3-8 ledamöter och högst 8 suppleanter.
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter alternativt ett auktoriserat
revisionsbolag.
(På grund av en felaktighet i kallelsen har en mindre korrigering gjorts av lydelsen i § 7 andra stycket jämfört med kallelsen).

§ 8 KALLELSE
I första stycket i § 8 ersätts begreppet ordinarie bolagsstämma med årsstämma samt anges att kallelse till
bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.
Andra stycket föreslås få följande lydelse:
För att få deltaga i förhandlingarna vid bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan
framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos
bolaget senast kl.12.00 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.
§ 9 BOLAGSSTÄMMA
I § 9 ersätts begreppet ordinarie bolagsstämma med årsstämma samt utgår bestämmelsen om att aktieägare
äger rätt att rösta för samtliga av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
§ 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
§ 11 i bolagsordningen föreslås få följande lydelse:
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1749) om kontoföring av
finansiella instrument.

Västerås den 9 mars 2006
Styrelsen

