
 

 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring i bolagsordningen 
The Board of Directors’ proposal to resolve on amendments in the articles of 
association 
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 1 och § 8 på följande 
sätt.  
The Board of Directors proposes that the general meeting resolves to amend § 1 and § 8 of the articles 
of association in accordance with the below. 
 
Styrelsen föreslår en redaktionell ändring i bolagsordningens § 1. Ändringen består i att ordet ”firma” 
byts ut mot ”företagsnamn” till följd av ändringar i aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår således följande 
ny lydelse:  
The Board of Directors proposes a minor adjustment in the articles of association’s § 1. The change 
entails that the word “firma” (Eng. company name) in the Swedish articles is changed to 
“företagsnamn” due to changes in the Swedish Companies Act. Thus, the Board of Directors proposes 
the following new wording in the Swedish articles (with no changes to the English translation thereof): 
 

”Aktiebolagets företagsnamn är Lipidor AB. Bolaget är publikt (publ).” 
”The name of the Company is Lipidor AB. The Company is a public company 
(publ).” 

 
Styrelsen föreslår även en ändring av bolagsordningens § 8 andra stycket. Ändringen motiveras av 
förändrade regler om avstämningsdag för deltagande vid bolagsstämma, varvid avstämningsdagen 
numera infaller den sjätte bankdagen före bolagsstämma istället för fem vardagar före. Styrelsen 
föreslår således följande ny lydelse:  
Furthermore, the Board of Directors proposes a change in the articles of association’s § 8 second 
paragraph. The change is motivated by changes in the rules regarding the record date for the purposes 
of general meetings, whereby the record date now shall be the sixth business day before a general 
meeting, instead of five weekdays before. The Board of Directors proposes the following wording:  
 

”Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den 
dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden ska uppges. 
Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.” 
“Shareholders who wish to attend the general meeting must notify the company no later 
than the day specified in the notice convening the general meeting, in which case the 
number of advisors shall be stated. The latter mentioned day may not be a Sunday, 
another public holiday, a Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve 
and may not fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting.” 

 
Den föreslagna bolagsordningen framgår i sin helhet av Bilaga A.  
The proposed articles of association are set forth in Appendix A. 
 
Styrelsen föreslår även att bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen eller den styrelsen 
utser ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga 
i samband med registrering därav. 
Furthermore, the Board of Directors proposes that the general meeting resolves to authorize the Board 
of Directors or anyone appointed by the Board of Directors to make such minor amendments of the 
resolution which may be required for registration thereof.  
 
Majoritetskrav / Majority requirements 
För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att förslaget biträds av aktieägare 
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda 
aktierna. 
A resolution to amend the articles of association requires the approval of shareholders representing 
at least two thirds of the shares represented and votes cast at the annual general meeting. 
 

 



 

 

____________ 
 

Stockholm, maj / May 2021 
Lipidor AB (publ)  

Styrelsen / The Board of Directors 
        
 
 



Bilaga A / Appendix A 
 

Bolagsordning 
i Lipidor AB (org. nr 556779-7500) 

 
 
 
 § 1 Firma 

 
Aktiebolagets företagsnamn är Lipidor AB. Bolaget är publikt (publ). 

 
§2 Säte 

 
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 

 
§ 3 Verksamhet 

 
Bolaget skall bedriva utveckling och kommersialisering av innovativa lipidkoncept samt 
därmed förenlig verksamhet. 

 
§ 4 Aktiekapital 

 
Aktiekapitalet utgör lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor. 

 
§ 5 Antal aktier 

 
Antalet aktier skall vara lägst 14 000 000 stycken och högst 56 000 000 stycken. 

 
§ 6 Styrelse 

 
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 6 
suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill utgången av 
nästa årsstämma. . 

 
§ 7 Revisorer 

 
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses 1 godkänd revisor med mandattid enligt 
aktiebolagslagens huvudregel. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. 

, 
 

§ 8 Kallelse 
 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och 
genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska 
annonseras i Dagens Industri. 

 

, 

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag 
som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden ska uppges. 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 vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren 
gjort anmälan härom enligt föregående stycke. 

 
§ 9 Ärenden på årsstämma 

 
På årsstämman skall följande ärenden behandlas: 

 
1. Val av ordförande vid bolagsstämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Val av en eller två justeringsmän. 
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 
5. Godkännande av dagordning. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 



Bilaga A / Appendix A 
 

 
7. Beslut om: 

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande 
fall av koncernresultat- och koncernbalansräkning. 

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen och 

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn. 
9. Val till styrelsen och av revisor. 
10. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) 

 eller bolagsordningen. 
 

§ 10 Bolagsstämmans ort 
 

Bolagsstämma ska hållas i Solna eller Stockholm enligt styrelsens val. 
 

§ 11 Räkenskapsår 
 

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 
 

§ 12 Avstämningsförbehåll 
 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 
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