
     

 

 

STYRELSENS FÖR BE GROUP AB FÖRSLAG OM: 

(I) Ändring av bolagsordningen, och  

(II) Sammanläggning av bolagets aktier 

______________________________________________________________________ 

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att 

årsstämman beslutar om en sammanläggning av bolagets aktier i enlighet med (II) 

nedan. För att genomföra sammanläggningen enligt styrelsens förslag behöver 

bolagsordningens gränser för antalet aktier justeras enligt (I) nedan.  

(I) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 

För att möjliggöra sammanläggningen av bolagets aktier i enlighet med styrelsens 

förslag under punkten (II) föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av 

bolagsordningen enligt följande: 

Bolagsordningens gränser för högsta och lägsta antal aktier ändras från lägst 

150 000 000 och högst 600 000 000 till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000, varvid 

§ 5 i bolagsordningen ska ha följande lydelse: 

§ 5 

”Antal aktier skall vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.” 

(II) Förslag till beslut om sammanläggning av bolagets aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier, 

varvid 20 befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 

1:20). Bolagets huvudaktieägare, AB Traction, har åtagit sig att till de aktieägare vars 

aktieinnehav inte motsvarar ett fullt antal nya aktier och som därmed inte kan läggas 

samman till en ny aktie, vederlagsfritt utge det antal aktier (1-19) som krävs för att 

samtliga aktieägares aktieinnehav ska vara jämnt delbart med 20 (avrundning uppåt).  

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för 

sammanläggningen av aktier. Avstämningsdagen får inte infalla innan beslutet om 

sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket. 

Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i bolaget minska från 

260 202 495 till 13 010 124 aktier. Den föreslagna sammanläggningen innebär att 

aktiens kvotvärde ändras från en (1) krona till cirka 20 kronor. 

Styrelsen föreslår även att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att vidta de 

smärre justeringar i årsstämmans beslut enligt punkterna (I) och (II) som kan visa sig 

erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. 
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_______________________  

Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under 

punkterna (I) och (II) ska antas som ett beslut. Stämmans beslut enligt ovan är giltigt 

endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna 

röster som de aktier som är företrädda vid stämman. 

 

Malmö i mars 2016 

STYRELSEN 

 


