
 

 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14) 

Styrelsen för Sedana Medical AB (publ), org.nr 556670-2519, föreslår att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen 
i enlighet med nedanstående förslag. Ändringsmarkerat förslag till ny bolagsordning i fulltext bifogas som Bilaga A. 

Föreslagen justering i § 1 föranleds av ändringar i aktiebolagslagen (2005:551). Föreslagen justering i § 6 föreslås i syfte att anpassa 
bolagsordningen efter Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), för det fall bolaget i framtiden skulle åta sig att följa Koden i 
samband med en eventuell notering på Nasdaq Stockholm. Föreslagen justering i § 7 är av redaktionell karaktär och föranleds av 
valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor. Föreslagna justeringar i § 9 föranleds av kommande 
ändring av vissa regler avseende avstämningsdagar i aktiebolagslagen. 

Styrelsens ordförande, den verkställande direktören, eller den någon av dem utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i 
beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.  

För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna 
som de vid stämman företrädda aktierna. 

***** 

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Sedana Medical AB (publ). 

 § 1 Företagsnamn 
Bolagets företagsnamn är Sedana Medical AB (publ). 

§ 6 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) styrelse-
ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Dessa väljs årligen 
på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

 § 6 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) styrelse-
ledamöter. Dessa väljs årligen på årsstämman för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. 

§ 7 Revisorer 
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer och 
högst två (2) revisorssuppleanter. 

 § 7 Revisorer 
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer och 
högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses 
ett registrerat revisionsbolag. 

§ 9 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig 
på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska 
information om att kallelse skett annonseras i Dagens 
Industri. 
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma 
ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan 
framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem 
vardagar före stämman, dels göra 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 femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha 
med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon 
anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det 
förfarande som gäller för aktieägares anmälan till 
bolagsstämma. 

 § 9 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig 
på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska 
information om att kallelse skett annonseras i Dagens 
Industri. 
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma 
ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i 
kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan 
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före 
stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid 
bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet 
biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller 
för aktieägares anmälan till bolagsstämma. 


