BOLAGSORDNING
§1

Bolagets firma är Obducat Aktiebolag. Bolaget skall vara publikt (publ).

§2

Styrelsen har sitt säte i Skåne län, Malmö kommun.

§3

Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i bolag, företrädesvis verksamma inom
området för mikrostrukturer, samt därmed förenlig verksamhet.

§4

Aktiekapitalet skall vara lägst 30.000.000 kronor och högst 120.000.000 kronor.

§5

Bolagets aktier skall kunna utges i fyra serier, serie A och serie B samt preferensaktier av serie
A och serie B. Aktie av serie A och preferensaktie av serie A skall medföra tio röster vardera
samt att aktie av serie B och preferensaktie av serie B ska medföra en röst vardera. Aktier av
varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A
serie B, preferensaktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A, serie B,
preferensaktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma
aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier
som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning
(subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier 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 aktier av serie A,
serie B, preferensaktier av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras
aktier avser serie A, serie B, preferensaktier av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna
nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner
eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen
gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive
företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna
kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
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 nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte
innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission efter erforderlig ändring av
bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§6

Antalet aktier skall uppgå till lägst 30.000.000 och högst 120.000.000.

§7

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tolv ledamöter med högst två suppleanter.

§8

Bolaget skall ha en eller två revisorer med en eller två suppleanter. Till revisor skall utses
auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på
bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.
Bolagsstämma skall kunna hållas antingen i Malmö eller i Lund.

§ 10 En aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget den dag som anges i
kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före
bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman skall antalet
biträden (högst två) anges i anmälan.
§ 11 På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av två protokolljusterare
Godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen
Beslut om
a)
fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b)
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen,
c)
ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, om val av
revisor skall förrättas, antalet revisorer och revisorssuppleanter
Val av styrelse och, om sådant val skall förrättas, revisor
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen

§ 12 Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.
§ 13 Om en A-aktie har övergått till en ny ägare, som inte förut är A-aktieägare, har övriga Aaktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare skall snarast anmäla aktieövergången till
bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av ett
mindre antal aktier än hembudet omfattar. Styrelsen skall genast lämna en underrättelse om
hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen skall lämnas
uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk skall framställas. Lösningsanspråk skall
framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs
av fler än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de
lösningsberättigade som framställt lösningsanspråk i förhållande till det antal A-aktier de förut
äger. Återstående aktier skall fördelas genom lottning.
Om aktien har övergått genom försäljning, skall lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. Om
förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om
inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag
lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist skall avgöras av en skiljeman
utsedd av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Lösenbeloppet skall betalas inom en
månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

§ 14 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument.
§ 15 Preferensaktier (oavsett serie) skall såvitt avser rätt till vinstutdelning, förutsatt att
bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, ha företrädesrätt framför övriga aktier i bolaget till
en årlig utdelning om sju procent av den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktierna
av respektive serie, jämnt fördelat på halvårsvisa utbetalningar. Därutöver ska samtliga aktier i
bolaget ha lika rätt till bolagets vinst, oavsett aktieslag.
Utbetalning av utdelning på preferensaktier skall ske halvårsvis. Avstämningsdag för de
halvårsvisa utbetalningarna ska vara sista vardagen i juni och december varje år, med första
avstämningsdag i juni 2017. För det fall sådan dag inte är en bankdag, dvs. dag som inte är
lördag, söndag eller allmän helgdag, skall avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag.
Utbetalning av utdelning skall ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.
För det fall ingen utdelning lämnas på preferensaktier, eller om endast utdelning understigande
sådant belopp som framgår av första meningen i första stycket ovan lämnas, skall
preferensaktierna, förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i
tillägg till framtida utdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie (oavsett
serie), motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalt belopp
(”Innestående Belopp”), innan annan utdelning lämnas.
Vid bolagets upplösning skall preferensaktier (oavsett serie) ha företrädesrätt framför övriga
aktier i bolaget till ett belopp per preferensaktie som motsvarar Innestående Belopp. Om det
belopp som är tillgängligt för ägare av preferensaktier inte är tillräckligt för att täcka dessas rätt
till företrädesrättslikvid skall det belopp som finns tillgängligt fördelas mellan ägare av
preferensaktier (oavsett serie) i förhållande till deras innehav av preferensaktier. Därutöver ska
samtliga aktier i bolaget ha lika rätt till skifteslikvid, oavsett aktieslag.
För det fall antalet preferensaktier (oavsett serie) ändras genom sammanläggning, uppdelning
eller annan liknande bolagshändelse skall de belopp som preferensaktierna berättigar till enligt
denna paragraf omräknas för att återspegla sådan förändring.
§ 16 Såvitt avser omvandling av aktie av serie A skall följande gälla:
Aktie av serie A skall på begäran av dess ägare kunna omvandlas till aktie av serie B. Begäran
om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall
göras hos bolagets styrelse. Bolagets styrelse skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till
Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering sker.
Såvitt avser omvandling av preferensaktie skall följande gälla:
Frivillig omvandling
Preferensaktie av serie A skall på begäran av dess ägare kunna omvandlas till aktie av serie A.
Preferensaktie av serie B skall på begäran av dess ägare kunna omvandlas till aktie av serie B.
Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas,
skall göras hos bolagets styrelse. Bolagets styrelse skall omedelbart efter utgången av respektive
kalenderkvartal anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är
verkställd när registrering sker.
Obligatorisk omvandling
Samtliga preferensaktier (oavsett serie) skall, under kalendermånaden närmast efter den månad i
vilken årsstämma hålls år 2021 eller sådant senare datum som följer av nedanstående stycke, i
förekommande fall dock tidigast dagen efter den avstämningsdag för rätt till utdelning för
preferensaktierna som infaller närmast efter sagda årsstämma, omvandlas till aktier av serie A

(såvitt avser preferensaktie av serie A) eller till aktier av serie B (såvitt avser preferensaktie av
serie B). Omvandlingen skall genast anmälas till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen
är verkställd när registrering sker.
Sådan omvandling som följer av ovanstående stycke skall endast ske för det fall
preferensaktierna har erhållit utdelning motsvarande Innestående Belopp. För det fall full sådan
utdelning inte har erhållits vid den tidpunkt som följer av ovanstående stycke skall
omvandlingen genomföras först under kalendermånaden närmast efter den månad i vilken
bolagsstämma i bolaget beslöt om sådan utdelning på preferensaktierna, i förekommande fall
dock tidigast dagen efter den avstämningsdag för rätt till utdelning för preferensaktierna som
infaller närmast efter sagda bolagsstämma.
_______________

