
 

 

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 17) 

Styrelsen i Klövern AB (publ), org. nr 556482-5833, föreslår att årsstämman den 28 april 2021  

beslutar om följande ändringar av bolagsordningen, föranledda av lagändringar. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 Firma 

Bolagets firma är Klövern AB. Bolaget är publikt 

(publ). 

1 Firma Företagsnamn 

Bolagets firma företagsnamn är Klövern AB. 

Bolaget är publikt (publ). 

10 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma 

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid 

bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift 

eller annan framställning av hela aktieboken 

avseende förhållandena fem vardagar före 

stämman, dels göra anmälan till bolaget senast 

den dag, som anges i kallelsen till stämman. 

Sistnämna dag får inte vara söndag, annan 

allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton 

eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte 

vardagen före stämman. 

10 Aktieägares rätt att delta Deltagande i 

bolagsstämma 

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid 

bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift 

eller annan framställning av hela aktieboken 

avseende förhållandena fem vardagar före 

stämman, dels göra anmälan anmäla detta till 

bolaget senast den dag, som anges i kallelsen 

till stämman. Sistnämna Denna dag får inte vara 

söndag, annan allmän helgdag, lördag, 

midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 

inte infalla tidigare än femte vardagen före 

stämman. 

13 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett 

avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 

kontoföring av finansiella instrument. 

13 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett 

avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 

om värdepapperscentraler och kontoföring av 

finansiella instrument. 

Vidare föreslår styrelsen att nuvarande punkterna 12 och 13 i punkt 12 ”Årsstämma” i 

bolagsordningen tas bort för att bolaget i enlighet med gällande regelverk ska ha möjlighet att inte 

behöva ta upp respektive punkt på varje årsstämma. Eftersom det föreslås att punkterna 12 och 13 

i punkt 12 ”Årsstämma” utgår, föreslås även omnumrering ske. Nuvarande punkt 14 i punkt 12 

”Årsstämma” föreslås bli punkt 12 i punkt 12 ”Årsstämma”.  

Nuvarande lydelse 12 Årsstämma, punkt 12 

beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare; 



 

 

Nuvarande lydelse 12 Årsstämma, punkt 13 

beslut avseende valberedningen; 

Styrelsens förslag till ny bolagsordning finns tillgängligt hos bolaget och på webbplats, 

www.klovern.se. 

 

    

Stockholm i mars 2021 

Klövern AB (publ) 

Styrelsen 

http://www.klovern.se/

