
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och om bemyndigande för 

styrelsen att besluta om nyemission av aktier 

 

Styrelsen i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att Bolagets bolagsordning genom beslut på 
extra bolagsstämman den 16 oktober 2020 ändras enligt följande. 

Stämmans föreslagna beslut: 

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. Det noterades att förslagen avseende 

§§ 4 och 5 utgör en förutsättning för att bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt det av Bolaget den 14 
september 2020 lämnade rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet om att förvärva samtliga aktier i A3 

Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) mot vederlag bl.a. i form av nyemitterade aktier i Bolaget samt att 
förslagen avseende §§ 1 och 12 utgör redaktionella ändringar som anpassar bestämmelserna till nuvarande 

förhållanden. 

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt följande: 

§ 1: Ordet ”firma” ändras till ”företagsnamn” 

§ 4: Gränserna för aktiekapitalet ökas från tidigare lägst 5 400 000 kr och högst 21 600 000 kr till lägst 
17 500 000 kr och högst 70 000 000 kr 

§ 5: Gränserna för antalet aktier ökas från tidigare lägst 216 000 000 aktier och högst 864 000 000 aktier till 

lägst 700 000 000 aktier och högst 2 800 000 000 aktier. 

§ 12: Benämningen ”lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument” ändras till ”lagen (1998:1479) 
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument” 

 

Styrelsen i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att extra bolagsstämman i Bolaget den 16 

oktober 2020 beslutar om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission enligt följande. 

Stämmans föreslagna beslut: 

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Det 
noterades att syftet med förslaget till bemyndigande är att bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt 
det av Bolaget den 14 september 2020 lämnade rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet om att 
förvärva samtliga aktier i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) mot vederlag bl.a. i form av 
nyemitterade aktier i Bolaget. 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om 
nyemission av högst 300 000 000 aktier. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission mot betalning 
med apportegendom. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i 
samband med registrering av besluten om ändring av bolagsordningen och om bemyndigande hos Bolagsverket 
eller på grund av andra formella krav. 

Stockholm den 14 september 2020 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) 

Styrelsen 


