STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM
ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen enligt följande.
§1

§2

§4

§8

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Firma

Företagsnamn

Bolagets firma (namn) är Novatron Sweden
Aktiebolag. Bolaget ska vara publikt (publ).

Bolagets företagsnamn är Trainimal AB. Bolaget
ska vara publikt (publ).

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Styrelsens säte

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun,
Stockholms län.

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun,
Stockholms län.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Aktiekapital

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst kronor 500 000 och
högst kronor 2 000 000.

Aktiekapitalet ska vara lägst 600 000 kronor och
högst 2 400 000 kronor.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Kallelse

Kallelse och deltagande vid bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i
Svenska Dagbladet och genom att kallelsen
hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Kallelse
till årsstämma samt kallelse till extra
bolagsstämma där en fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas skall
utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till annan extra
bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor
och senast tre veckor före stämman. För att få
deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla
sig hos bolaget senast den dag som anges i
kallelsen till stämman.

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 annonseras
i Svenska Dagbladet.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska
göra anmälan härom till bolaget senast den dag
som anges i kallelsen till bolagsstämman.
Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare
än femte vardagen före bolagsstämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett
eller två biträden, dock endast om aktieägaren
har anmält detta enligt föregående stycke.

Dessutom innebär förslaget att det görs redaktionella ändringar i § 9.
Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska äga rätt att vidta de justeringar och/eller kompletteringar
som kan bli erforderliga för registrering av den beslutade bolagsordningen hos Bolagsverket eller för
att efterkomma andra formella krav.
För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
Bolagsordningen kommer, om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, att ha den lydelse
som framgår av Bilaga.
__________
Danderyd i februari 2020
Novatron Sweden AB (publ)
Styrelsen

