
                         

 

 
Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) (”Bolaget”) förslag till beslut om 
ändringar av bolagsordningen (punkt 7) 

 
Eftersom Bolaget inte har några utestående aktier av serie B och några ytterligare emissioner av aktier 
av serie B inte avses att genomföras, samt eftersom OTC-utdelningen redan har utbetalts föreslår 
styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar att göra vissa ändringar i § 5, § 6 och § 7 i 
bolagsordningen.  
 
Därutöver föreslås vissa ändringar i § 1, § 11 och § 14, dels med anledning av genomförda och 
eventuellt kommande lagändringar och dels i syfte att genomföra förenklingar. 
 
Slutligen föreslås att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i § 4 respektive § 5 höjs så att 
minimigränserna motsvarar Bolagets aktiekapital och antal aktier vid tidpunkten för kallelsen till 
bolagsstämman och så att maximigränserna motsvarar fyra gånger detta belopp respektive antal. 
 
Nuvarande § 1 i bolagsordningen ska erhålla följande lydelse: 
 
”§ 1 Företagsnamn 
 
Aktiebolagets företagsnamn är Moberg Pharma AB (publ).” 
 
Nuvarande § 4 i bolagsordningen ska erhålla följande lydelse: 
 
”§ 4 Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet skall vara lägst 1 885 351 kronor och högst 7 541 404 kronor.” 
 
Nuvarande § 5 i bolagsordningen ska erhålla följande lydelse: 
 
”§ 5 Antal aktier 
 
Antalet aktier skall vara lägst 18 853 510 och högst 75 414 040. 
 
Aktier kan utges i två serier, stamaktier och aktier av serie C. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 
100 % av samtliga aktier i bolaget och aktier av serie C till ett antal av högst 2 % av samtliga aktier i 
bolaget. 
 
Stamaktier har en röst och aktier av serie C har 1/10 röst. 
 
Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del 
i bolagets tillgångar som bolagets stamaktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens 
kvotvärde. 
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och aktier av 
serie C skall ägare av stamaktier och ägare av aktier av serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier 
av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte 
tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckning). 
Om erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna 
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan 
ske, genom lottning. 
 



                         

 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller aktier 
av serie C skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller aktier av serie C, äga 
rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. 
 
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. 
 
Vad som föreskrivits ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid sådan 
emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom. 
 
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i 
förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av 
visst aktieslag medföra rätt till aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut 
aktier av nytt slag. 
 
Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av samtliga aktier av serie 
C. Vid beslut om inlösen skall innehavare av aktier av serie C vara skyldig att låta lösa in sina samtliga 
aktier av serie C för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet skall ske 
snarast. 
 
Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till 
stamaktie. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är 
verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.” 
 
Nuvarande § 6 samt § 7 i bolagsordningen ska utgå ur bolagsordningen. 
 
Nuvarande § 11 i bolagsordningen ska erhålla följande lydelse: 
 
”§ 9 Deltagande i bolagsstämma 
 
Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma skall anmäla sig till Bolaget senast den dag som anges i 
kallelsen till stämman.  
 
Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till Bolaget 
anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.” 
 
Nuvarande § 14 i bolagsordningen ska erhålla följande lydelse: 
 
”§ 12 Avstämningsförbehåll 
 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.” 
 
För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl 
de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 
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