
 

 

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen  

Styrelsen i Green Landscaping Group AB (publ), org.nr. 556771–3465 (”Bolaget”) 

föreslår att årsstämman fattar beslut om att § 4 i bolagsordningen ska ha följande 

lydelse: 

Nuvarande lydelse: 

§ 4 Aktiekapital / Share capital 

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 1 122 000 kronor och till högst 4 488 000 

kronor. Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 10 000 000 och till högst 40 000 

000. 

The share capital shall be not less than SEK 1,122,000 and not more than SEK 

4,488,000. The number of shares shall be not less than 10,000,000 and not more 

than 40,000,000. 

Föreslagen lydelse: 

§ 4 Aktiekapital / Share capital 

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 2 500 000 kronor och till högst 10 000 

000 kronor. Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 35 000 000 och till högst 

140 000 000. 

The share capital shall be not less than SEK 2,500,000 and not more than SEK 

10,000,000. The number of shares shall be not less than 35,000,000 and not more 

than 140,000,000. 

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman fattar beslut om att § 8 i bolagsordningen 

ska ha följande lydelse för att anpassas till framtida föreslagen lagstiftning: 

Nuvarande lydelse: 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma / Notice of shareholder’s meeting 

Kallelse till bolagsstämma ska ge genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 

och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för 

kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens industri. 

Notices of general meetings shall be made by announcement in the Swedish 

Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice 

available on the company’s website. At the same time as notice is given it shall be 

announced in Dagens Industri that a notice has been made. 
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Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara 

upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken 

avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget 

senast den dag som anges i kallelsen till stämman. 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 ha med 

sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden 

till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till 

bolagsstämma. 

Shareholders wishing to participate in general meetings must be listed as 

shareholder in a printout or other presentation of the entire share register reflecting 

the circumstances five weekdays before the general meeting and notify the 

company no later than the date specified in the notice of the general meeting. The 

last mentioned date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, 

Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier 

than the fifth weekday before the general meeting. A shareholder may be 

accompanied by advisors at a general meeting only if he or she notifies the 

company of the number of advisors in accordance with the procedure prescribed 

for in respect of notice of attendance to be made by a shareholder.  

Föreslagen lydelse: 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma / Notice of shareholder’s meeting 

Kallelse till bolagsstämma ska ge genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 

och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för 

kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens industri. 

Notices of general meetings shall be made by announcement in the Swedish 

Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice 

available on the company’s website. At the same time as notice is given it shall be 

announced in Dagens Industri that a notice has been made. 

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara 

upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra 

anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. 

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 ha med sig biträden vid bolagsstämman 

endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det 

förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma. 

Shareholders wishing to participate in general meetings must be recorded in the 

share register in accordance with the provisions in the Swedish Companies Act 

(Sw. aktiebolagslagen) and notify the company no later than the date specified in 

the notice of the general meeting. The last mentioned date may not be a Sunday, 
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other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s 

Eve and may not occur earlier than the fifth weekday before the general meeting. A 

shareholder may be accompanied by advisors at a general meeting only if he or 

she notifies the company of the number of advisors in accordance with the 

procedure prescribed for in respect of notice of attendance to be made by a 

shareholder.  

Det föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre 

justeringar av den nya bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband 

med registreringen hos Bolagsverket. 

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar 

av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

_________________ 

Stockholm, april 2020 

Styrelsen 

 


