
 

   

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt dagordningen punkt 19 

Som anges nedan föreslår styrelsen för KappAhl AB (publ), org. nr 556661-2312 (”Bolaget”), att 
årsstämman beslutar om sammanläggning av aktier innebärande att sex befintliga aktier 
sammanläggs till en aktie. För att möjliggöra sammanläggningen framlägger styrelsen också ett 
förslag avseende ändring av § 4 i bolagsordningen.  

a) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning 

För att möjliggöra den sammanläggning som föreslås i punkt b) nedan, förslår styrelsen att 
årsstämman den 28 november 2012 beslutar att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras 
enligt följande. Bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från förhållandena efter 
årsstämmans beslut enligt punkten 18 som innebär att antalet aktier ska vara lägst 
tvåhundratjugofemmiljoner (225.000.000) och högst niohundramiljoner (900.000.000) till lägst 
trettiosjumiljonerfemhundratusen (37.500.000) och högst etthundrafemtiomiljoner (150.000.000).  

Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse: 

"Aktiekapitalet ska vara lägst trettiotvåmiljoner (32.000.000) kronor och högst etthundratjugoåtta-
miljoner (128.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst trettiosjumiljonerfemhundratusen 
(37.500.000) och högst etthundrafemtiomiljoner (150.000.000)." 

b) Förslag till beslut om sammanläggning av aktier  

Styrelsen föreslår att årsstämman den 28 november 2012 beslutar om sammanläggning av aktier, 
innebärande att sex befintliga aktier sammanläggs till en aktie. Sammanläggningen avser att öka 
transparensen på priset på Bolagets aktier samtidigt som det resulterar i ett för Bolaget mer 
ändamålsenligt antal aktier.  

För de aktieägares vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte motsvarar ett fullt antal nya 
aktier (efter genomförd sammanläggning) kommer överskjutande aktier att övergå i Bolagets ägo 
på avstämningsdagen. Överskjutande aktier kommer därefter att, på Bolagets bekostnad, säljas av 
ett av Bolaget utsett värdepappersinstitut. Behållningen av försäljningen kommer att fördelas 
mellan de som ägde de överskjutande aktierna vid tidpunkten då de övergick i Bolagets ägo efter 
deras andel i de aktier som har sålts.  

Beslutet ska registreras vid Bolagsverket och det föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att 
fatställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då 
beslutet om sammanläggningen har registrerats. Vidare information om förfarandet vid 
sammanläggningen kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om 
avstämningsdag.  

____________________ 

Den verkställande direktören föreslås vara bemyndigad att vidta de smärre ändringar i 

ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket 

respektive Euroclear Sweden AB. 

Årsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) - b) ovan ska antas som ett beslut. Sådant beslut 
är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna 
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.  

____________________ 

 



 

   

Mölndal i oktober 2012 

Styrelsen för KappAhl AB (publ) 


