
Förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen; 
och (B) uppdelning av aktier  
 
Bakgrund 
 
Styrelsen för Amniotics AB (publ), org. nr 559024-6558 (”Bolaget”), föreslår att årsstäm-
man den 15 april 2021 beslutar om uppdelning av Bolagets aktier innebärande att en (1) 
befintlig aktie delas i femhundra (500) aktier enligt B nedan. För att möjliggöra uppdel-
ningen av aktier föreslår styrelsen också att årsstämman beslutar om ändring av §§ 4-5 i 
Bolagets bolagsordning enligt A nedan.  
 
A. Ändring av bolagsordningen 
 
För att möjliggöra den uppdelning av aktier som föreslås enligt B nedan, föreslår styrelsen 
att årsstämman beslutar att ändra gränserna avseende aktiekapitalet och antalet aktier i 
§§ 4-5 i Bolagets bolagsordning enligt följande: 
 
§ 4 Aktiekapital 
 
Nuvarande lydelse 
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.  
 
Föreslagen lydelse 
Aktiekapitalet ska vara lägst 697 761 och högst 2 791 044 kronor.  
 
§ 5 Antal aktier 
 
Nuvarande lydelse 
Antal aktier ska vara lägst 18 488 och högst 73 952.  
 
Föreslagen lydelse 
Antal aktier ska vara lägst 12 900 000 och högst 51 600 000.  
 
Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga A. 
 
B. Uppdelning av aktier  
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genomföra en uppdelning av Bolagets aktier 
(s.k. aktiesplit) i förhållandet 500:1, vilket resulterar i att en (1) befintlig aktie delas i fem-
hundra (500) aktier. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier att uppgå till 
12 935 000 stycken. Samtidigt ändras aktiens kvotvärde från cirka 27,044570 kronor till 
cirka 0,054090 kronor. 
 
Anledningen till uppdelningen är att Bolaget vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsen-
ligt antal aktier.  
 
Beslutet ska registreras vid Bolagsverket och det föreslås att årsstämman bemyndigar sty-
relsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen, vilken dock inte får infalla före den 
tidpunkt då beslutet om uppdelningen har registrerats vid Bolagsverket. 
 

_______________ 
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Styrelsens förslag enligt A – B ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett 
beslut. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjede-
lar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 
 
Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella juste-
ringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsver-
ket respektive Euroclear Sweden AB. 
 

_______________ 

Lund i mars 2021 

Styrelsen för Amniotics AB (publ)



 

Bilaga A 
 

Bolagsordning för Amniotics AB (publ) (org. nr 559024-6558) 
 
§ 1  Företagsnamn 
 Aktiebolagets företagsnamn är Amniotics AB (publ). Bolaget är publikt. 
 
§ 2 Styrelsens säte 
 Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun. 
 
§ 3 Verksamhet 

Aktiebolagets verksamhet ska vara att tillverka, utveckla, idka handel med cell-, medicinska-, diagnos-
tiska-, farmaceutiska- och kemiska-tekniska produkter, förvärva, upplåta och överlåta immateriella rättig-
heter för sådana produkter samt därmed förenlig verksamhet. 
 

§ 4 Aktiekapital 
 Aktiekapitalet ska vara lägst 697 761 och högst 2 791 044 kronor. 
 
§ 5  Antal aktier 
 Antal aktier ska vara lägst 12 900 000 och högst 51 600 000. 
 
§ 6 Styrelse 
 Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter. 
 
§ 7 Revisorer 
 Aktiebolaget ska ha lägst 1 och högst 2 revisorer samt högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor, samt i 

förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. 
 
§ 8  Kallelse 
 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kal-

lelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. 
 
 Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i 

kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

 
 Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmä-

lan härom enligt föregående stycke.  
 
§ 9  Ärenden på årsstämma 
 På årsstämma ska följande ärende behandlas. 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller två justeringsmän 
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5. Godkännande av dagordning 
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen 
7. Beslut om 

- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
- dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna 
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer. 
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolags-

ordningen. 
 
§ 10  Räkenskapsår 
 Räkenskapsår är 1 januari - 31 december. 
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§ 11  Avstämningsförbehåll 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapper-
scentraler och kontoöverföring av finansiella instrument. 
 

_______________________ 
 


