Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)
Styrelsen i Fragbite Group AB (publ), org.nr 556990-2777 (”Bolaget”), föreslår att
årsstämman beslutar om ändring av 4 och 5 §§ i bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§4. AKTIEKAPITALSGRÄNSER

§4. AKTIEKAPITALSGRÄNSER

Aktiekapitalet
skall
utgöra
1 001 112,267819
och
4 004 449,071276 kronor.

lägst
högst

Aktiekapitalet
skall
utgöra
lägst
1 440 000 och högst 5 760 000 kronor.

§5. ANTALET AKTIER

§5. ANTALET AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst
60 067 747 och högst 240 270 988.

Antalet aktier skall vara lägst
87 000 000 och högst 348 000 000.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om att införa en ny paragraf i
bolagsordningen som tillåter att styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med den
ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och som även möjliggör för styrelsen
att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post före
bolagsstämman i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen.

Föreslagen lydelse
§ 9. FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra
stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin
rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a §
aktiebolagslagen (2005:551).
Eftersom det föreslås att paragrafen läggs in som en ny paragraf 9 föreslås även
omnumrering av efterföljande paragrafer i bolagsordningen så att tidigare paragraf 9–11
blir paragraf 10–12.
Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos
Bolagsverket.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.
Stockholm i april 2022
Fragbite Group AB (publ)
Styrelsen

