
   
 
 
 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning 
(punkt 6) / The board of directors’ complete proposal for resolution on adoption of 
new Articles of Association (item 6) 

 
För att möjliggöra företrädesemissionen enligt punkt 7 på dagordningen föreslår 
styrelsen i ChromoGenics AB (publ), org. nr. 556630-1809, (”Bolaget”) att 
bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om 
gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 samt § 5) i enlighet med 
följande. 
 
In order to enable the issuance of shares with pre-emption rights in accordance with 
item 7 of the agenda the board proposes that the shareholders’ meeting resolves to 
amend the articles of association regarding the limits of the Company’s share capital 
and the number of shares (§ 4 and § 5) in accordance with the following. 
 
Nuvarande lydelse / Current wording: 
§4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor. 
 
§5 Antal aktier 
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000. 
 
Föreslagen lydelse / Proposed wording: 
§4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. 
 
§5 Antalet aktier 
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000. 
 
För giltigt beslut om antagande av ny bolagsordning krävs att förslaget biträds av 
aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de 
vid stämman företrädda aktierna. 
 
For a valid resolution on the adoption of new articles of association, the proposal must 
be supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and 
the shares represented at the meeting. 
 
Den föreslagna bolagsordningen i sin helhet framgår nedan. 
 
A translation of the proposed Articles of Association is set out below. 
 

_______________________________________ 

Uppsala i december 2018 / Uppsala in December 2018 

Styrelsen 
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BOLAGSORDNING 
 

ChromoGenics AB (556630-1809) 

 

 
§1 Firma 

Bolagets firma är ChromoGenics AB (pubI). Bolaget är publikt (publ). 

§ 2 Säte 

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 

§ 3 Verksamhetsföremål 

Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av 
foliebaserade produkter med elektrisk styrbar ljusgenomsläpplighet samt 
bedriva därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 20 000 000 kronor och högst 
80 000 000 kronor. 

§ 5 Antalet aktier 

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 100 000 000 och högst 400 000 000. 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre 
(3) suppleanter. 

§ 7 Revisor 

Bolaget ska ha en (1) till två (2) revisorer. Till revisor får även registrerat 
revisionsbolag utses. 

§ 8 Kallelse 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes 
Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. 
Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska 
Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. 

 

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift 
eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) 
vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast 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 fem (5) vardagar före stämman. 
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Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om 
aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) på det sätt som anges i 
föregående stycke. 

§ 9 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara den 1 januari till den 31 december. 

§ 10 Avstämningsförbehåll 

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken 
och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som 
är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda 
lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § 
aktiebolagslagen (2005:551). 

 

 

Antagen på extra bolagsstämma den 17 januari 2019 
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ARTICLES OF ASSOCIATION 

of 

ChromoGenics AB  

556630-1809 

 

§ 1 Company name 

The name of the company is ChromoGenics AB (publ). The company is a public 
company. 

§ 2 Registered office 

The board of directors shall have its registered office in Uppsala Municipality, 
Uppsala County. 

§ 3 Object of business 

The company shall carry out development, manufacturing and marketing of 
plastic foils with controllable optical characteristics and conduct activities related 
thereto. 

§ 4 Share capital 

The company’s share capital shall amount to not less than SEK 20,000,000 and not 
more than SEK 80,000,000. 

§ 5 Number of shares 

The number of shares in the company shall not be less than 100,000,000 and 
not more than 400,000,000. 

§ 6 Board of directors 

The board of directors shall consist of at least three (3) and not more than 
seven (7) ordinary board members with not more than three (3) deputy board 
members. 

§ 7 Auditors 

The company shall have at least one (1) and not more than two (2) auditors. A 
registered public accounting firm can be elected as auditor. 

§ 8 Notice 

Notice of general meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar 
(the Swedish Official Gazette) and be kept available on the company’s website. 
At the time of notice, an announcement with information that the notice has 
been issued shall be published in Svenska Dagbladet. 

Shareholders who wish to attend the general meeting must be registered in a 
transcript or other presentation of the share register five (5) working days prior 
to the meeting and notify the company no later than the date specified in the 
notice. This day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, 
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Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and no earlier than five (5) 
working days prior to the meeting. 

Assistants to shareholders will be admitted to the general meeting only if the 
shareholder informs the company of the number of assistants (not more than 
two) in the manner prescribed in the previous paragraph. 

§ 9 Financial year 

 The financial year of the company shall be 1 January to 31 December. 

§ 10 CSD register provision 

Any shareholder or nominee who, on the record date, is registered in the share 
register and in a CSD-register pursuant to chapter 4 of the Swedish Financial 
Instruments Accounting Act (1998:1479) (Sw. lagen om värdepapperscentraler) or 
any shareholder who is registered on a CSD-account pursuant to chapter 4, 
section 18 paragraphs 6-8 of the mentioned Act, shall be deemed to be authorized 
to exercise the rights set out in chapter 4, section 39 of the Swedish Companies 
Act (2005:551) (Sw. aktiebolagslagen). 

________________ 
 

Adopted at the extra general meeting on 17 January 2019 


