Styrelsens i Fortnox AB (publ) (”Bolaget”) förslag till beslut om ändring av
bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning för att anpassas till
genomförda lagändringar. Beslutet innebär att bolagsordningen § 1, § 9 och § 12 ändras på följande
sätt:
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

§ 1 – Firma

§ 1 – Firma Företagsnamn

Bolagets firma är Fortnox AB (publ).

Bolagets firma företagsnamn är Fortnox AB
(publ).

§ 9 – Rösträtt och anmälan om samt rätt till
deltagande i bolagsstämma

§ 9 – Rösträtt och anmälan om samt rätt till
deltagande i bolagsstämma

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta
för fulla antalet av vederbörande ägda och
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
Rösträtt vid stämman har de som vid
stämmotillfället
är
införda
bolagsstämmoaktieboken fem vardagar före
stämman samt via fax, brev eller e-post i förväg
har anmält sig till stämman senast kl 12.00 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 stämman.

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta
för fulla antalet av vederbörande ägda och
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
Rösträtt vid stämman har de som vid
stämmotillfället
är
införda
i
bolagsstämmoaktieboken fem vardagar före
stämman
på
sätt
som
föreskrivs
i
aktiebolagslagen samt via fax, brev eller e-post i
förväg har anmält sig till stämman senast kl 12.00
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 stämman.

§ 12 – Avstämningsförbehåll

§ 12 – Avstämningsförbehåll

Bolagsaktier skall vara registrerade i ett
avstämningsförbehåll enligt lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsaktier skall vara registrerade i ett
avstämningsförbehåll enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, föreslås bli bemyndigad att
vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med
registrering hos Bolagsverket.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
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