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Till extra bolagsstämman den 15 februari 2012 i Cloetta AB (publ)  

Styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen  
 
Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen. 

 
§ 3 Nuvarande lydelse:  § 3 Föreslagen lydelse: 

Aktiekapitalet skall vara lägst 50.000.000 kronor och 
högst 200.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara 
lägst 12.000.000 och högst 48.000.000. 

Aktiekapitalet skall vara lägst 400.000.000 kronor 
och högst 1.600.000.000 kronor. Antalet aktier skall 
vara lägst 80.000.000 och högst 320.000.000. 
 

§ 4 Nuvarande lydelse: § 4 Föreslagen lydelse: 

Aktier får utges i två serier, A-aktier med tio röster 
per aktie och B-aktier med en röst per aktie. Aktier 
av båda serierna får vardera utges till ett belopp 
som motsvarar hela aktiekapitalet. 
 
 

Aktier får utges i tre serier, A-aktier med tio röster 
per aktie samt B-aktier och C-aktier med en röst per 
aktie. A-aktier och B-aktier får vardera utges till ett 
belopp som motsvarar hela aktiekapitalet. C-aktier 
får utges till ett antal av högst 200.000.000. 
 

Samtliga aktier har samma rätt till andel i bolagets 
tillgångar och vinst. 
 

Samtliga aktier har samma rätt till andel i bolagets 
vinst. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till 
lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock 
inte med högre belopp än vad som motsvarar 
aktiens kvotvärde uppräknat per dagen för 
utskiftning med en räntefaktor om STIBOR en månad 
med tillägg av 4 procentenheter räknat från dag för 
betalning av teckningslikvid. STIBOR en månad 
fastställs första bankdagen i varje kalendermånad. 
 

§ 5 första, andra och femte stycket. Nuvarande 
lydelse: 

§ 5 första, andra och femte stycket. Föreslagen 
lydelse: 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och 
serie B, skall ägare av aktier av serie A och ägare av 
aktier av 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 nya aktier av flera serier 
skall ägare av aktier av serie A, ägare av aktier av 
serie B och ägare av aktier av serie C 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 mel-
lan 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 endast av serie B, 
skall samtliga aktieägare oavsett om deras aktier är 
av serie A eller serie B äga företrädesrätt att teckna 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut aktier endast av serie B, 
skall samtliga aktieägare oavsett om deras aktier är 
av serie A, serie B eller serie C äga företrädesrätt att 
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nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut 
äger. Kontantemission eller kvittningsemission av 
enbart aktier av serie A skall inte ske. 
 

teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de 
förut äger. Kontantemission eller kvittningsemission 
av enbart aktier av serie A eller serie C skall inte ske. 
 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission 
skall nya aktier av serie A och serie B emitteras av 
respektive aktieslag, så att förhållandet mellan det 
antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare 
bibehålls. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag 
medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.  
 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission 
skall nya aktier av serie A, serie B och serie C 
emitteras av respektive aktieslag, så att förhållandet 
mellan det antal aktier av dessa slag som finns 
sedan tidigare bibehålls. Därvid skall gamla aktier av 
visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma 
aktieslag.  
 

§ 11 femte och sjätte stycket. Nuvarande lydelse: § 11 femte och sjätte stycket. Föreslagen lydelse: 

[Styrelsen föreslår följande tillägg:] Efter skriftlig framställan från C-aktieägare skall 
bolaget omvandla aktieägarens i framställan 
angivna C-aktier till B-aktier. Omvandling av C-aktier 
till B-aktier får inte ske före den dag som infaller 
dagen efter avstämningsdagen för den nyemission 
av A-aktier och B-aktier med företrädesrätt för 
aktieägarna som styrelsen i bolaget bemyndigats att 
genomföra enligt beslut vid extra bolagsstämman i 
bolaget den 15 februari 2012.  
 

Vid omvandling och växling motsvaras varje A-aktie 
av en B-aktie. 
 

Vid omvandling och växling motsvaras varje A-aktie 
och C-aktie av en B-aktie. 
 

 
Bolagsordningen i dess lydelse efter att ändringar skett enligt ovan framgår av underbilaga A. 

 

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, skall bemyndigas att vidta de 

mindre justeringar i detta beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket. 

_____________ 

Cloetta AB (publ) 

Styrelsen 

januari 2012 

 


