
 
 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRINGAR AV BOLAGSORDNINGEN 
Styrelsen för Projektengagemang Sweden AB föreslår att extrastämman den 4 juni 2018 fattar beslut 
om ändringar i bolagets bolagsordning § 5. och § 6, varigenom de erhåller följande lydelser: 
 
”§ 5. Antal aktier och aktieslag 
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken. 
 
Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A medför tio röster och aktie 
av serie B en röst. Aktier av respektive serie kan ges ut till ett antal motsvarande maximala 
aktiekapitalet. 
 
Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A 
och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av 
samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier 
som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär 
företrädesrätt, ska 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 endast serie A 
eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha 
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. 
 
Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller 
kvittningsemission, 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 ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
 
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i 
förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av 
visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut 
aktier av nytt slag.” 
 
”§ 6. Styrelse och revisor 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan suppleanter. 
Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.” 
 
Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, skall äga rätt att vidta de 
smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid 
Bolagsverket. 
 
Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 
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