
 

 
 
 
 

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut 
om nyemission av aktier 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget 
bl.a. rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av 
andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa 
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal 
aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det 
sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019, med eller utan 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. 
 
För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de 
utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma 
emissionskursen vid emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den 
marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, 
som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. 
 
Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska ha rätt att vidta de justeringar som kan behövas i 
samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. 
 
Beslut enligt ovan förutsätter för giltighet att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av 
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
 

____________________ 
 
  



 

 
 
 
 
 

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen avseende 
styrelsens sammansättning 
 
Styrelsen föreslår att ändra bolagsordningen så att styrelsesuppleanter inte längre ska kunna utses, 
vilket är i linje med vad som föreskrivs i Svensk kod för bolagsstyrning. 
 
Nuvarande lydelse av paragraf 6 i bolagsordningen: 
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med högst 9 suppleanter.  
 
Föreslagen lydelse av paragraf 6 i bolagsordningen:  
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter.  
 
Nuvarande lydelse av paragraf 9, punkt 8 i bolagsordningen: 
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och 
revisorssuppleanter 
 
Föreslagen lydelse av paragraf 9, punkt 8 i bolagsordningen:  
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter 
 
Bolagsordningens lydelse enligt förslaget framgår av Underbilaga A. 
 
Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna 
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
 

____________________ 
 
  



 

Underbilaga A 
 
 
 
 

B O L A G S O R D N I N G 
 
 
§ 1 Firma 
 Bolagets firma är Crunchfish AB. Bolaget är publikt (publ). 

 
§ 2 Styrelsens säte 
 Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun. 

 
§ 3 Verksamhet 
 Bolaget ska bedriva IT-konsulting, managementkonsulting, systemutveckling, 

applikationsutveckling, holdingverksamhet samt värdepappershandel och därmed 
förenlig verksamhet. 
 

§ 4 Aktiekapital 
 Aktiekapitalet ska vara lägst SEK 500 000 och högst SEK 2 000 000. 

 
§ 5 Antal aktier 
 Antal aktier ska vara lägst 11 000 000 och högst 44 000 000. 

 
§ 6 Styrelse 
 Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter.  

 
§ 7 Revisorer 
 För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning utses högst 2 revisorer och högst 1 
revisorssuppleant. 
 

§ 8 Kallelse 
 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 

och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett 
ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. 
 
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen 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 bolagsstämman. 
 
Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma, dock 
endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i 
föregående stycke. 
 

  
  
  



 

§ 9 Ärenden på årsstämman 
 På årsstämma ska följande ärenden behandlas: 

1.  Val av ordförande vid stämman 
2.  Upprättande och godkännande av röstlängd 
3.  Val av en eller två justeringspersoner 
4.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5.  Godkännande av dagordning 
6.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande 

fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
7.  Beslut om 
   a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande 

fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
   b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 
   c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 
8.  Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och 

revisorssuppleanter 
9. Fastställanden av arvoden till styrelsen och revisorerna 
10. Val av styrelse och revisorer 
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551) eller bolagsordningen 
 

§ 10 Räkenskapsår 
 Räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 

 
§ 11 Avstämningsförbehåll 
 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 

(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 
 

________________ 
 


