Styrelsens för Svolder AB (publ), org. nr 556469-2019, förslag till beslut om a) ändring av
bolagsordningen och b) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)
Styrelsen för Svolder AB (publ), (”Svolder”), föreslår, för att underlätta handeln med bolagets
noterade aktier på Nasdaq Stockholm. att årsstämman beslutar enligt följande.
a. Ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra uppdelningen av aktier enligt punkten b) nedan, föreslår styrelsen att
årsstämman fattar beslut om att §4 och §5 första stycket i bolagsordningen ska ha följande
lydelse:
Nuvarande lydelse
§4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska utgöra lägst
etthundramiljoner (100 000 000) kronor
och högst trehundramiljoner (300 000 000)
kronor.

Föreslagen lydelse
§4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska utgöra lägst
etthundramiljoner (100 000 000) kronor
och högst fyrahundramiljoner (400 000 000)
kronor.

§5 ANTALET AKTIER; AKTIESLAG
Antalet aktier ska vara lägst tiomiljoner
(10 000 000) och högst trettiomiljoner
(30 000 000). Aktie kan utges i två serier
betecknade serie A och serie B. Vardera
aktieslaget ska kunna utges till högst hela
aktiekapitalet. Vid omröstning på
bolagsstämman medför aktie av serie A tio
(10) röster och aktie av serie B en (1) röst.

§5 ANTALET AKTIER; AKTIESLAG
Antalet aktier ska vara lägst hundramiljoner
(100 000 000) och högst fyrahundramiljoner
(400 000 000). Aktie kan utges i två serier
betecknade serie A och serie B. Vardera
aktieslaget ska kunna utges till högst hela
aktiekapitalet. Vid omröstning på
bolagsstämman medför aktie av serie A tio
(10) röster och aktie av serie B en (1) röst.

b. Uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att öka antalet aktier i bolaget genom att varje
aktie delas upp i fyra (4) aktier av samma aktieslag (aktiesplit 4:1). Efter genomförd
uppdelning av aktier, kommer antalet aktier i bolaget att öka från 25 600 000 aktier till 102
400 000 aktier, varav 4 982 688 aktier av serie A och 97 417 312 aktier av serie B. Antalet
röster kommer att öka från 36 811 048 till 147 244 192. Vardera akties kvotvärde kommer
efter uppdelningen att vara 1,25 kronor.
Styrelsen föreslås bemyndigas att bestämma avstämningsdag för uppdelningen av aktierna,
vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet har registrerats hos Bolagsverket.
Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a)-b) ovan ska antas som ett beslut.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre
justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av
beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.
________________________
För giltigt beslut i enlighet med detta förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
________________________
Stockholm i oktober 2021
Svolder AB (publ)
Styrelsen

