
 

 

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15) 

Styrelsen för Karnov Group AB (publ), org.nr. 559016-9016, (”Bolaget”) föreslår att årsstämman 
beslutar att ändra § 12 i Bolagets bolagsordning för att anpassas till förväntade framtida 
lagändringar. Förslaget innebär att bolagsordningen § 12 ändras från sin nuvarande lydelse: 

§ 12 Rätt att delta i bolagsstämma 

Den som vill delta i bolagsstämma ska dels vara införd som aktieägare i utskrift eller annan 

framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels 

anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. 

Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton 

eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. 

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman, dock endast om aktieägaren till 

bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke. 

Till följande lydelse: 

§ 12 Rätt att delta i bolagsstämma 

Den som vill delta i bolagsstämma ska dels vara införd som aktieägare i aktieboken på sätt som 

föreskrivs i aktiebolagslagen, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den dag som 

anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, 

lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före 

bolagsstämman. 

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman, dock endast om aktieägaren till 

bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke. 

 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans 
beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.  

Beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 
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