
Förslag om ändring av bolagsordningen, punkt 12 

Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen.         

Nuvarande lydelse 

§ 1 Bolagets firma är KABE Group AB (publ). 

§ 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt 

eller genom dotterbolag idka tillverkning och handel 

med husvagnar, husbilar och tillbehör jämte därmed 

förenlig verksamhet. 

Bolaget skall vidare idka handel med och förvaltning av 

värdepapper och andra anläggningstillgångar samt 

förvaltning och uthyrning av fastigheter. 

§ 3 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 22 500 000 

kronor och högst 90 000 000 kronor. 

§ 4 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett 

avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 

kontoföring av finansiella instrument. 

§ 5 Antal aktier skall vara lägst 4 500 000 och högst 18 

000 000 och aktierna skall vara fördelade på två serier, 

A och B. Av de vid varje tid utgivna aktierna skall högst 

1/15 tillhöra serie A och högst 15/15 serie B. 

§ 6 Styrelsen skall ha sitt säte i Tenhult, Jönköpings 

kommun av Jönköpings län. 

§ 7 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju 

ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen utses 

årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill dess 

nästa ordinarie stämma hållits. 

§ 8 Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår. 

§ 9 Bolaget skall ha högst två revisorer med högst två 

suppleanter. Till revisor kan även registrerat 

revisionsbolag utses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslagen ändrad lydelse  

§ 1 Bolagets firma är KABE Group AB. 

§ 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt 

eller genom dotterbolag idka utveckling, tillverkning och 

handel med husvagnar, husbilar och tillbehör jämte 

därmed förenlig verksamhet.  

Bolaget skall vidare idka handel med och förvaltning av 

värdepapper och annan fast egendom samt förvaltning 

och uthyrning av fastigheter.  

§ 3 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 22 500 000 

kronor och högst 90 000 000 kronor. 

§ 4 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett 

avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 

kontoföring av finansiella instrument. 

§ 5 Antal aktier skall vara lägst 4 500 000 och högst 18 

000 000 och aktierna skall vara fördelade på två serier, 

A och B. Av de vid varje tid utgivna aktierna skall högst 

1/15 tillhöra serie A och högst 15/15 serie B. 

§ 6 Styrelsen skall ha sitt säte i Tenhult, Jönköpings 

kommun av Jönköpings län. 

§ 7 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta 

ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen utses 

årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill dess 

nästa ordinarie stämma hållits. 

§ 8 Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår. 

§ 9 Bolaget skall ha högst två revisorer med högst två 

suppleanter. Till revisor kan även registrerat 

revisionsbolag utses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 10 Årsstämma hålles en gång årligen under maj eller 

juni månad. Styrelsens ordförande eller den styrelsen 

därtill utser öppnar årsstämman och leder 

förhandlingarna intill dess ordförande vid stämman 

valts. På årsstämma skall följande ärenden förekomma 

till behandling: 

1. Öppnande av årsstämman 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av två justeringsmän 

5. Godkännande av dagordning 

6. Prövning om stämman blivit behörigen 

sammankallad 

7. Anförande av verkställande direktören 

8. Framläggande av årsredovisningen och 

balansräkningen samt 

koncernresultaträkningen och 

koncernbalansräkningen 

9. Beslut 

a) Om fastställelse av resultaträkningen och 

balansräkningen samt 

koncernresultaträkningen och 

koncernbalansräkningen 

b) Om dispositioner av bolagets vinst enligt 

den fastställda balansräkningen 

c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

och verkställande direktör 

d) Om antalet styrelseledamöter och 

suppleanter samt antalet revisorer och 

revisorssuppleanter 

10. Val av styrelse och i förekommande fall 

revisorer 

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och 
revisor 

12. Eventuellt övriga ärenden som ankommer på 

stämman enligt lag eller bolagsordningen. 

13. Ev. övriga ärenden 

§ 11 Kallelse till årsstämma skall ske genom 

annonsering i Post‐ och Inrikes Tidningar, på bolagets 

hemsida samt i en rikstäckande tidning 

§ 12 Vid årsstämman må envar röstberättigad rösta för 

fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier. Vid 

röstning på årsstämma medför aktie av serie A tio (10) 

röster och aktier av serie B en (1) röst. 

§ 13 Styrelsen må bemyndiga annan än styrelseledamot 

och styrelsesuppleant att teckna bolagets firma. 
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§ 14 Har aktie av serie A övergått till person, på annat 

sätt än genom arv, testamente och gåva, som icke förut 

är ägare av sådan aktie i bolaget, skall aktien 

omedelbart hembjudas ägarna av A‐aktier till inlösen 

genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. 

Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre 

antal aktier än erbjudandet omfattar. Åtkomsten av 

aktien skall därvid styrkas. När A‐aktie sålunda 

hembjudits, skall styrelsen eller verkställande 

direktören genast underrätta ägarna av A‐aktier på sätt 

som föreskrives i § 11, med anmodan till den som 

önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen 

anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från 

anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Anmäler 

sig fler än en lösningsberättigad skall samtliga aktier så 

långt det är möjligt fördelas mellan de 

lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 

innehav av aktier i aktiebolaget. Om någon 

lösningsberättigad väljer att inte fullt ut lösa sin del, 

skall den del som inte löses fördelas mellan övriga 

lösenberättigade i förhållande till deras tidigare innehav 

av aktier, o s v.  

Lösenbeloppet skall utgöras av aktiens verkliga värde, 

som, i brist på åtsämjande, bestämmes i den ordning, 

som lagen om skiljemän stadgar.  

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa 

hembjuden aktie, eller sedan lösningspriset å dylikt 

aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom 20 

dagar därefter inlöses, äger den, som gjort hembudet, 

att bliva registrerad för aktien. 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två 

månader från den dag då lösningsanspråket 

framställdes hos aktiebolaget. 
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§ 15 Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut 

nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av 

serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya 

aktier av de olika slagen i förhållande till det antal aktier 

innehavaren förut äger av samma aktieslag (primär 

företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär 

företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till 

teckning (subsidär företrädesrätt). Om inte de därvid 

erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med 

subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan 

tecknarna i förhållande till de aktier de förut äger och, i 

den mån så inte kan ske, skall fördelningen ske genom 

lottning.  

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut 

aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga 

aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller 

serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i 

förhållande till det antal aktier de förut äger. 

 

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon 

inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 

kontantemission med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt.  

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall 

nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till 

det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. 

Därvid skall gamla aktier av ett visst aktieslag medföra 

rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall 

inte innebära någon inskränkning i möjligheten att 

genom fondemission, efter erforderlig ändring i 

bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 
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