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N.B. 

The English translation is not official and in case of any discrepancies between the English 

translation and the Swedish text, the Swedish text will prevail. 

 

 

 

Osby Intressenter AB 

Org. nr. 556721-6337 

 

 

BOLAGSORDNING 
ARTICLES OF ASSOCIATION 

 

 

§ 1   

Firma Bolagets firma är Osby Intressenter Aktiebolag. 

Business name The company’s business name is Osby Intressenter Aktiebolag. 

 

§ 2  

Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Osby kommun, Skåne. 

Registered office The registered office of the company shall be in the municipality of Osby, Skåne. 

 

§ 3 

Verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet (i) att, direkt eller indirekt, 

i Sverige eller i utlandet, bedriva tillverkning och försäljning av 

leksaker, läromedel, förbrukningsartiklar, möbler och inredningar, (ii) 

att investera i företag som bedriver sådana verksamheter samt (iii) att 

bedriva därmed förenlig verksamhet. 

Field of activity  The company’s field of activity shall be (i) to, directly or indirectly, in Sweden or 

abroad, manufacture and sell toys, educational material, furniture and furnishings, 

(ii) to invest in companies carrying out such business and (iii) to carry out other 

business and activities in relation therewith. 

 

§ 4 

Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 13 000 000 kronor och högst  

52 000 000 kronor. 

Share capital  The share capital of the company shall be no less than SEK 13,000,000 and no more 

than SEK 52,000,000. 

 

§ 5  

Antal aktier Antal aktier skall vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000. 

Number of shares The number of shares shall be no less than 13,000,000 and no more than 

52,000,000. 
 

§ 6 

Aktieslag Stamaktier och preferensaktier kan ges ut. Aktier av endera slag kan 

ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Stamaktier och 

preferensaktier ska berättiga till en röst vardera. 
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Classes of shares Ordinary shares and preference shares may be issued. Shares of either class may be 

issued at a number equivalent to the entire share capital. Ordinary shares and 

preference shares shall carry one vote each. 

  

Preferensaktie skall med företräde framför stamaktier ha rätt till del av 

bolagets för vinstutdelning tillgängliga medel med ett belopp 

(”Preferensbeloppet”) om 10,3813 % per år (beräknat på 365 dagar 

per år) av den genomsnittliga teckningskurs som erlagts för 

preferensaktier vid teckningen av desamma, samt rätt att för det fall 

utdelning inte lämnas, av följande år erhålla vad som fattas innan 

utdelning på stamaktie sker.  

 A preference share shall have priority over ordinary shares to receive dividend of 

the company’s distributable profit to an amount (the “Preference Amount”) 

corresponding to 10.3813% per year of the average subscription price paid for the 

preference shares at the time of subscription of the preference shares, and in 

addition, if no distribution has been paid for certain years, a right to receive the 

non-paid Preference Amount with priority over the ordinary shares. 

 

 Efter utdelning enligt ovan skall stamaktier ha rätt till utdelning av 

återstående vinstmedel. 

 After dividend pursuant to the above, ordinary shares shall have a right to annual 

dividend of the company’s remaining distributable profit. 
 

 Vid likvidation av bolaget skall preferensaktie ha företräde framför 

stamaktie till ett belopp som vid likvidationstillfället är lika med 

summan av det genomsnittliga teckningsbelopp som erlagts för 

preferensaktier vid teckningen av desamma och utestående 

Preferensbelopp enligt ovan. Därefter skall stamaktierna ha rätt till 

bolagets återstående tillgångar. 

 In case of a dissolution of the company through liquidation, a preference share shall 

have priority in respect of sales proceeds to an amount corresponding to the 

average subscription amount paid for preference shares at the time of subscription 

of preference shares and the non paid Preference Amount at the day of liquidation 

as set out above. Thereafter, the ordinary shares shall have the right to the 

company’s remaining assets. 

  

Vid beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom kontantemission 

eller kvittningsemission skall varje aktieslag ha företrädesrätt till nya 

aktier av samma slag och i relation till det tidigare innehavet, och 

samtliga aktieslag skall ha en sekundär rätt att teckna del av 

emissionen som inte tecknas av aktieägare berättigade till primär 

företrädesrätt. För den händelse överteckning sker skall fördelningen 

ske i relation till tidigare aktieinnehav och därefter vid behov genom 

lottning. 

 If the company decides to increase the share capital by means of a cash issue or an 

issue through set-off of claims, owners of each class of shares shall have a 

subscription privilege to new shares of the same class and in relation to the previous 

holding and owners of all classes of shares shall have a secondary subscription 
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privilege to subscribe for the part of the issue not subscribed for by shareholders 

entitled to priority. In the event of oversubscription, distribution of shares shall be 

made in relation to previous shareholding and thereafter, if necessary, by the 

drawing of lots. 
  

 Vid beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom kontantemission 

eller kvittningsemission av 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. 

 If the company decides to increase the share capital by means of a cash issue or an 

issue through set-off of claims of warrants or convertibles, owners of shares shall 

have a subscription privilege to subscribe for warrants as if the issue was applicable 

to the shares which may be subscribed for based on the warrant, or to subscribe for 

convertibles as if the issue was applicable to the shares to which the convertibles 

may be converted. 
 

 Vid fondemission skall nya aktier av varje slag emitteras i förhållande 

till antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall 

de gamla aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i 

förhållande till sin andel i aktiekapitalet. 

 If the company decides to increase the share capital by means of a bonus issue, new 

shares of each class shall be issued in relation to the number of shares of the same 

already existing shares. The old shares shall thus give priority to new shares of the 

same class in relation to their part of the share capital. 
  

 Vid fondemission, minskning av aktiekapitalet, uppdelning (split), 

eller sammanläggning skall preferensaktiernas företrädesrätt till viss 

utdelning samt företrädesrätt vid likvidation enligt ovan justeras enligt 

följande. Det belopp som representerar företrädesrätt för 

preferensaktier skall multipliceras med den kvot som motsvarar 

förhållandet mellan antalet preferensaktier innan alla fondemissioner, 

minskningar, uppdelningar eller sammanläggningar och den totala 

mängden preferensaktier utgivna efter alla inträffade fondemissioner, 

minskningar, uppdelningar eller sammanläggningar. 

 At the occurrence of a bonus issue, reduction of share capital, split and/or a 

combination of shares, the right attached to the preference shares to receive 

dividend and the priority right at liquidation pursuant to the above shall be adjusted 

as follows. The amount representing each respective priority right for each 

preference share shall be multiplied with a quota representing the relationship 

between the number of preference shares before any bonus issue, decrease of share 

capital, split and/or combination of shares and the total amount of preference 

shares of each class issued after any bonus issue, decrease of share capital, split 

and/or a combination of shares. 
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§ 7 

Styrelse Styrelsen skall, förutom de som på grund av lag kan komma att utses i 

annan ordning, bestå av lägst en (1) och högst sex (6) ordinarie 

ledamöter, med högst sex (6) suppleanter. Om endast en (1) eller två 

(2) ordinarie ledamöter utses skall minst en (1) suppleant utses.  

Board of directors  In addition to any board members appointed separately in accordance with 

applicable law, the board of directors shall consist of no less than one (1) and no 

more than six (6) ordinary board members, with no more than six (6) deputy board 

members. At least one (1) deputy board member must be appointed if only one (1) or 

two (2) ordinary board members are elected.  

 

§ 8 

Revisorer Ett registrerat revisionsbolag eller en (1) eller två (2) auktoriserade 

eller godkända revisorer, med eller utan suppleanter, skall granska 

bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens, och i 

förekommande fall, verkställande direktörens, förvaltning. 

Auditor  A registered public accounting firm or one (1) or two (2) authorized or approved 

public auditors, with or without deputies, shall audit the company’s annual accounts 

together with the accounting records and the board’s and, where applicable, the 

managing director’s administration of the company. 

 

§ 9 

Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post eller, där så 

erfordras enligt lag, genom brev med posten till aktieägarna tidigast 

sex (6) och senast två (2) veckor före stämman. 

Notices  Notices convening a shareholders’ meeting shall be made by email or, to the extent 

required by law, by regular mail to the shareholders not earlier than six (6) and not 

later than two (2) weeks before the meeting. 

 

§ 10 

Årsstämma Årsstämma skall hållas inom sex (6) månader efter utgången av varje 

räkenskapsår. På årsstämman skall följande ärenden förekomma till 

 behandling: 

Annual general  An annual general meeting of the shareholders shall be held within six (6) months of  

meeting  the expiry of each financial year. At the annual meeting the following matters shall 

be dealt with: 
 

1. Val av ordförande vid stämman; 

Election of chairman of the meeting; 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

Preparation and approval of voting list; 

3. Godkännande av dagordning; 

Approval of the agenda; 

4. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän; 

Election of one (1) or two (2) persons to approve the minutes; 
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5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

The question as to whether the meeting has been duly convened; 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

samt, i förekommande fall, koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse; 

Presentation of the annual report and auditor’s report and, if 

applicable, the group annual report and the group auditor’s report 

7. Beslut 

Resolutions  

a) om fastställande av resultat- och balansräkning 

samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning 

och koncernbalansräkning; 

on adoption of the profit and loss statement and balance sheet 

and, if applicable, the group profit and loss statement and the 

group balance sheet; 

b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt 

den fastställda balansräkningen; 

on allocation of the company’s profit or loss in accordance 

with the adopted balance sheet; 

c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för 

styrelseledamöter och, i förekommande fall, 

verkställande direktör; 

on discharge from liability against the company for the 

members of the board of directors and, where applicable, the 

managing director; 

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter och, i förkommande fall, revisorer och 

revisorssuppleanter; 

Resolution on the number of board members and deputy board 

members and, where applicable, auditors and deputy audtiors; 

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och, i förekommande 

fall, revisorerna; 

Resolution on fees for the board of directors and, where applicable, the 

auditors; 

10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt 

eventuella revisorssuppleanter; samt 

Election of the board of directors and, where applicable, auditors and 

any deputy auditors; and 

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 

bolagsordningen eller aktiebolagslagen. 

Any other matter to be dealt with at the general meeting under the 

articles of association or the Swedish Companies Act. 
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§ 11 

Ort för  Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i 

bolagsstämma Stockholm. 

Place Any shareholders’ meeting shall be held in Stockholm or at the place where the 

company has its registered office. 

 

§ 12 

Röstetal Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av 

honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. 

Votes  At the shareholders’ meeting, each shareholder may vote for all the shares 

possessed or represented by him without limitation. 
 

§ 13 

Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

Financial year The financial year of the company shall be the calendar year. 

 

§ 14 

Förköpsförbehåll Detta förköpsförbehåll omfattar stamaktier. 

Right of first refusal  This right of first refusal applies to ordinary shares. 

 

  Aktieägare, som genom köp, byte eller gåva önskar överlåta stamaktie 

till någon som inte förut är stamaktieägare i bolaget (”Säljande 

Aktieägare”), skall före överlåtelsen erbjuda övriga stamaktieägare 

att köpa aktien. Erbjudande om förköp får utnyttjas för ett mindre 

antal aktier än erbjudandet omfattar. 

  A shareholder who wishes to transfer ordinary shares to a person not previously a 

holder of ordinary shares in the company by way of purchase, barter transaction or 

gift (the ”Selling Shareholder”), shall offer the shares for sale to the other holders 

of ordinary shares prior to the transfer. The right of first refusal offer may be 

exercised in respect of a smaller number of shares than the number of shares 

covered by the offer. 

 

 Säljande Aktieägare som önskar överlåta sina aktier skall skriftligen 

anmäla detta till bolagets styrelse (”Anmälan”). Priset för aktierna 

skall vara det pris som Säljande Aktieägare begär. Andra villkor får 

inte förekomma. Saknas uppgift om pris för aktierna, skall priset 

bestämmas så att det motsvarar det pris som kan påräknas vid en 

försäljning under normala förhållanden.  

  A Selling Shareholder who wishes to transfer his shares shall notify the company’s 

board in writing (“Notification”). The price for the shares shall be the price 

requested by the Selling Shareholder. No other terms or conditions shall apply. In 

the absence of information on the price for the shares, the price shall be equal to the 

price that could be expected on a sale of the shares under normal circumstances.  
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 När Anmälan har gjorts, skall styrelsen genast (i) anteckna detta i 

aktieboken med uppgift om dagen för anmälan och (ii) lämna en 

underrättelse till varje förköpsberättigad med känd postadress.  

 When a Notification has been made, the board shall immediately (i) make a note of 

this in the share ledger, stating the date of notification and (ii) notify all of those 

with a right of first refusal whose addresses are known.  

 

 Den som vill utöva förköpsrätt skall anmäla detta till bolagets styrelse 

senast två (2) månader från dagen för Anmälan. Styrelsen skall genast 

anteckna förköpsanspråket i aktieboken med uppgift om dagen för 

anmälan. 

 Anyone wishing to exercise its right of first refusal shall notify the board within two 

(2) months from the date on which the Notification was made. The board shall 

immediately note the request to exercise the right of first refusal in the share ledger, 

stating the date of the notification. 

 

 Anmäler sig mer än en förköpsberättigad, skall samtliga aktier så långt 

det är möjligt fördelas mellan de förköpsberättigade i förhållande till 

deras tidigare innehav av stamaktier i bolaget. Återstående aktier 

fördelas genom lottning av bolagets styrelse.  

 If more than one person with a right of first refusal makes a request to exercise his 

right, all shares shall, as far as possible, be allotted among those with a right of first 

refusal in relation to their previous holding of ordinary shares in the company. The 

remaining shares shall be allotted by the drawing of lots by the board.  

 

 Kommer Säljande Aktieägaren och den som har begärt förköp inte 

överens i frågan om inlösen, får den som har begärt förköp väcka talan 

i tvisten i den ordning som föreskrivs nedan. Sådan talan skall väckas 

senast två (2) månader från den dag förköpsanspråk framställdes hos 

bolaget enligt ovanstående föreskrifter och anmälas till styrelsen. 

Styrelsen skall genast anteckna anmälan i aktieboken med uppgift om 

dagen för anmälan. 

 If the Selling Shareholder and the person requesting to exercise his right of first 

refusal cannot agree on the redemption, the person who requested to exercise his 

right of first refusal is entitled to initiate proceedings as set out below. Such 

proceedings shall be brought within two (2) months from the date on which the 

request to exercise the right of first refusal was made to the company in accordance 

with the above provisions and shall be notified to the board. The board shall 

immediately note the claim in the share ledger, stating the date of notification. 

 

 Betalning för aktierna och tillträde till desamma skall ske inom en (1) 

månad från den tidpunkt då priset blivit slutligen bestämt. 

 Payment and transfer of the shares shall occur within one(1) month from the date on 

which the price was finally determined. 
 

 Har aktie erbjudits utan att förköp har kommit till stånd har Säljande 

Aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna. Denna rätt 
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gäller dock endast under sex (6) månader (A) från utgången av 

föreskriven tid inom vilken (i) förköpsanspråk skall framställas eller 

(ii) förköpta aktier skall betalas eller (B), vid tvist om förköp, från den 

dagen (i) tiden för talan i fråga om förköp löpt ut eller (ii) det blev 

slutligt fastställt att den som begärt förköp inte hade förköpsrätt. En 

sådan överlåtelse får inte ske på villkor som är förmånligare för 

förvärvaren än de villkor som Säljande Aktieägare uppgav i Anmälan.  

 If shares have been offered for sale and no right of first refusal has been exercised, 

the Selling Shareholder is entitled to transfer the shares without making a new offer. 

However, this right may only be exercised for a period of six (6) months from (A) the 

expiry of the prescribed time within which (i) requests to exercise the right of first 

refusal may be made, or (ii) the shares must be paid for, or (B), in the case of a 

dispute regarding the right of first refusal, from (i) the expiry of the period for 

bringing an action in respect of the right of first refusal, or (ii) the day when it was 

finally established that the person who requested to exercise his right of first refusal 

did not have a right of first refusal. Such transfer may not be made on terms and 

conditions that are more favourable to the transferee than the terms stated by the 

Selling Shareholder in the Notification. 

 

 Tvist om förköpsrätt till aktie och villkoren för förköp skall avgöras 

av skiljemän enligt den vid påkallandet gällande lagen om 

skiljeförfarande. 

Any disputes concerning the right of first refusal and the terms and conditions for 

the purchase pursuant to the right of first refusal shall be finally settled by 

arbitrators in accordance with the Arbitration Act then in force. 
 

§ 15 

Hembudsförbehåll Detta hembudsförbehåll omfattar stamaktier. 

Pre-emption  This right of pre-emption applies to ordinary shares. 
 

  Har stamaktie, genom köp, byte eller gåva bodelning, arv, testamente, 

bolagsskifte, fusion, delning eller genom annat slag av förvärv, 

övergått från aktieägare till någon som inte förut är stamaktieägare i 

bolaget, skall aktien hembjudas övriga stamaktieägare till inlösen. 

Erbjudande om hembud får utnyttjas för ett mindre antal aktier än 

erbjudandet omfattar. 

   If title to an ordinary share has been transferred from a shareholder, by means of 

purchase, barter transaction, gift, separation of marital property, succession by 

inheritance, testament, distribution of a company’s assets, merger, division or by 

way of any other kind of acquisition, to a person not previously a holder of ordinary 

shares in the company, the share shall be offered to the other holders of ordinary 

shares for pre-emption. The pre-emption offer may be exercised in respect of a 

smaller number of shares than the number of shares covered by the offer. 

 

Förvärvare som omfattas av hembudsförbehållet (”Förvärvaren”) 

skall snarast efter förvärvet skriftligen anmäla aktieövergången till 

bolagets styrelse (”Anmälan”). Anmälan skall innehålla uppgift om 
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den ersättning som har lämnats för aktierna och de villkor Förvärvaren 

ställer för inlösen. 

  As soon as possible following the acquisition, an acquirer covered by the pre-

emption provision (the “Acquirer”) shall notify the company’s board in writing of 

the transfer of shares (“Notification”). The Notification shall contain information 

on the consideration (if any) which has been paid for the shares and on the 

Acquirer’s conditions for pre-emption. 

 

När Anmälan har gjorts, skall styrelsen genast (i) anteckna detta i 

aktieboken med uppgift om dagen för anmälan och (ii) lämna en 

underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd 

postadress. 

  When a Notification has been made, the board shall immediately (i) make note of 

this in the share ledger, stating the date of the notification and (ii) inform all of 

those with a pre-emption right whose addresses are known. 

 

Den som vill utöva lösningsrätt skall skriftligen anmäla detta till 

bolagets styrelse senast två (2) månader från dagen för Anmälan. 

Styrelsen skall genast anteckna lösningsanspråket i aktieboken med 

uppgift om dagen för anmälan. 

  Anyone wishing to exercise its pre-emption right shall notify the board within two 

(2) months from the date on which the Notification was made. The board shall 

immediately note the request to exercise the pre-emption right in the share ledger, 

stating the date of the notification. 

 

Anmäler sig mer än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så 

långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i 

förhållande till deras tidigare innehav av stamaktier i bolaget. 

Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse. 

  If more than one person with a pre-emption right makes a request to exercise his 

right, all shares shall, as far as possible, be allotted among those with a pre-emption 

right in relation to their previous holding of ordinary shares in the company. The 

remaining shares shall be allotted by the drawing of lots by the board.  

 

Lösenbeloppet skall, om aktierna överlåtits mot vederlag, motsvara 

vederlaget och annars motsvara det pris som kan påräknas vid en 

försäljning under normala förhållanden. 

  If the shares have been transferred in return of a consideration, the redemption 

price shall correspond to that consideration. In other cases, the redemption price 

shall correspond to the expected price rendered from a sale under normal 

conditions. 

 

Kommer Förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna 

inte överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka 

talan i tvisten i den ordning som föreskrivs nedan. Sådan talan skall 

väckas senast två (2) månader från den dag lösningsanspråket 

framställdes hos bolaget enligt ovanstående föreskrifter. 
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  In the event that the Acquirer and the person requesting to redeem the shares cannot 

agree on the redemption, the person who requested to redeem is entitled to initiate 

proceedings as set out below. Such proceedings shall be brought within two (2) 

months from the date on which the request to exercise the pre-emption was made to 

the company in accordance with the above provisions. 

 

Betalning för aktierna och tillträde till desamma skall ske inom en (1) 

månad från den tidpunkt då priset blivit slutligen bestämt. 

  Payment and transfer of the shares shall occur within one(1) month from the date on 

which the price was finally determined. 
 

Under tiden från den hembudspliktiges förvärv av de hembudspliktiga 

aktierna till dess att den definitive ägaren är införd i aktieboken 

(hembudstiden), har Förvärvaren rätt till vinstutdelning och 

företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och 

konvertibler.  

  Following the transfer of the share and until the definitive owner of the share have 

been registered in the share ledger (the pre-emption period), the Acquirer is entitled 

to receive dividends and has a preferential right to subscribe for new shares, 

warrants and convertibles. 

 

 Om inte inom föreskriven tid någon lösningsberättigad framställer 

lösningsanspråk eller om lösenbelopp inte betalas inom föreskriven 

tid, äger Förvärvaren rätt att bli registrerad för aktierna ifråga. 

  If no-one entitled to pre-emption has requested to exercise his pre-emption right 

within the prescribed time period or, if the redemption price has not been paid 

within the prescribed time period, the Acquirer may be registered for the shares. 

 

Avlider aktieägare vars aktier omfattas av detta hembudsförbehåll och 

övergår aktierna inte inom ett (1) år från dödsfallet till ny ägare, gäller 

förbehållet gentemot dödsboet. Dödsboet skall då snarast anmäla 

innehavet till bolagets styrelse enligt andra stycket i denna § 14. 

  Upon the death of a shareholder who’s shares are subject to this pre-emption 

provision, the pre-emption provision applies against the estate if the shares have not 

been transferred to a new owner within one (1) year from the death of the 

shareholder. In such a case, the estate shall as soon as possible notify the board of 

the possession of shares in accordance with the second paragraph of this Section 14. 

 

Tvist om lösningsrätt av aktie och om lösenbeloppets storlek skall 

avgöras av skiljemän enligt den vid påkallandet gällande lagen om 

skiljeförfarande. 

  Any dispute over the pre-emption right to a share or over the amount of the 

redemption price shall be settled by arbitrators, in accordance with arbitration law 

applicable at the time of the claim. 
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§ 16 

Inlösenförbehåll Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet och 

enligt de föreskrifter som följer nedan, kan efter beslut av bolagets 

styrelse eller bolagsstämma ske genom inlösen av preferensaktier. 

Redemption  The company’s share capital can, after a resolution by the board of directors or the 

general meeting and subject to the terms below, be reduced by means of redemption 

of preference shares, however not below the minimum share capital. 
 

 Inlösenbeloppet skall per inlöst preferensaktie uppgå till den 

genomsnittliga teckningskurs som erlagts för preferensaktier vid 

teckningen av desamma samt utestående Preferensbelopp enligt §6 

ovan. Inlösenbeloppet skall erläggas senast en månad efter styrelsens 

eller bolagsstämmans beslut om inlösen av preferensaktie registrerats 

eller, för det fall tillstånd till minskningen erfordras från Bolagsverket 

eller allmän domstol, senast en månad från det att lagakraftvunnet 

beslut att lämna tillstånd registrerats. 

  The redemption price per preference share shall correspond to the average 

subscription amount paid for the preference shares at the time of subscription of 

preference shares plus the non paid Preference Amount in accordance with §6 

above. The redemption price shall be paid no later than one month after the 

registration of the board of directors’ or the general meeting’s resolution upon the 

redemption of preference shares or, when approval is required from the Swedish 

Companies Registration Office or a district court, no later than one month after the 

resolution that has gained legal force has been registered 

 

 Inlösen av preferensaktier skall ske efter styrelsens eller 

bolagsstämmans beslut förutsatt att bolaget först lämnat meddelande 

till aktieägarna med 14 dagars varsel om att man avser att inlösa alla 

eller delar av preferensaktierna. 

  Redemption of preference shares shall take place after a resolution by the board of 

directors or the general meeting with no less than fourteen days' previous notice in 

writing to the shareholders of the intention to redeem all or some of the preference 

shares. 

 

 Begäran om inlösen skall ske genom rekommenderat brev till 

aktieägarna och skall ange det antal preferensaktier som bolaget 

önskar lösa in.  

  A request of redemption shall be made by means of a registered letter to the 

shareholders and shall state the number of preference shares the company wishes to 

redeem.  

 

 Inlösen av preferensaktier kan ske till ett antal som bolagets styrelse 

eller bolagsstämma beslutar; inlösen av preferensaktier skall 

emellertid ske pro rata i förhållande till respektive aktieägares totala 

innehav av preferensaktier i bolaget. Om det visar sig att – när sådan 

pro rata fördelning beräknats – viss eller vissa aktieägare kommer att 

få vidkännas inlösen med ett antal aktier som inte är heltal, skall 
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inlösen för sådan eller sådana aktieägare avrundas nedåt till närmaste 

heltal. Således kan det antal aktier som avses att lösas in justeras nedåt 

på grund av sådan avrundning.  

  The number of preference shares to be redeemed shall be decided by the company’s 

board of directors or general meeting; however, redemption shall occur pro rata in 

relation to the respective shareholder’s total holding of preference shares in the 

company. Should such pro rata calculation lead to the redemption of a number of 

preference shares that is not a whole number for one or more shareholders, 

redemption for such shareholder(s) shall be rounded down to the closest whole 

number. Thus, the number of preference shares to be redeemed may be adjusted 

downwards due to such rounding.  

  

 Vid inlösen enligt ovan skall styrelsen äga rätt att besluta att ett belopp 

motsvarande nedsättningsbeloppet skall avsättas till reservfonden, om 

detta är möjligt med hänsyn till storleken på bolagets fria egna kapital 

efter sådan inlösen. 

  Upon redemption in accordance with the above, the board of directors shall be 

entitled to resolve that an amount corresponding to the share capital decrease shall 

be allocated to the statutory reserves if this is possible taking into account the 

amount of non-restricted equity of the company after such redemption.. 

 

______________ 

 

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 4 december 2009. 

These articles of association have been adopted at an extraordinary shareholders’ meeting held on 

4 December 2009. 


