
STYRELSENS I PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL) FÖRSLAG TILL ÄNDRING 

AV BOLAGSORDNINGEN 

______________________________________________________________________ 

I syfte att anpassa bolagsordningen till genomförda och förväntade ändringar i 

aktiebolagslagen och lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella 

instrument föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att ändra § 1, § 8 samt § 13 i 

bolagsordningen på följande sätt.  

 Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse  

§ 1  Bolagets firma är Precise Biometrics AB. 

Bolaget är publikt (publ). 

Bolagets företagsnamn är Precise 

Biometrics AB. Bolaget är publikt (publ). 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske 

genom annonsering i Post- och Inrikes 

Tidningar samt på bolagets webbplats. Att 

kallelse skett skall annonseras i Svenska 

Dagbladet. 

För att få delta i bolagsstämman skall 

aktieägare dels vara upptagen i utskrift 

eller annan framställning av hela 

aktieboken avseende förhållandena fem 

vardagar före stämman, dels göra en 

anmälan härom till bolaget senast den dag 

som anges i kallelsen till stämman, före 

kl. (16.00). Denna dag får inte vara 

söndag, annan allmän helgdag, lördag, 

midsommarafton, julafton eller nyårsafton 

och inte infalla tidigare än femte vardagen 

före bolagsstämman. 

Aktieägare får vid bolagsstämman 

medföra ett eller två biträden, dock endast 

om aktieägare till bolaget anmäler 

biträden på det sätt som anges i 

föregående stycke. 

Kallelse till bolagsstämma skall ske 

genom annonsering i Post- och Inrikes 

Tidningar samt på bolagets webbplats. Att 

kallelse skett skall annonseras i Svenska 

Dagbladet. 

För att få delta i bolagsstämman skall 

aktieägare dels vara upptagen i utskrift 

eller annan framställning av hela 

aktieboken på avstämningsdagen för 

bolagsstämman i enlighet med 

aktiebolagslagen, dels göra en anmälan 

härom 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 

bolagsstämman. 

Aktieägare får vid bolagsstämman 

medföra ett eller två biträden, dock endast 

om aktieägare till bolaget anmäler 

biträden på det sätt som anges i 

föregående stycke. 

§ 13 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett 

avstämningsregister enligt lagen 

(1998:1479) om kontoföring av finansiella 

instrument. 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett 

avstämningsregister enligt lagen 

(1998:1479) om värdepapperscentraler 

och kontoföring av finansiella instrument. 

 

  



 

Bemyndigande 

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag 

som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 

Majoritetskrav 

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare 

med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda 

aktierna röstar för förslaget. 

_______________________ 

Lund i april 2020 

Styrelsen 


