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Bilaga 1/Exhibit 1 

Förslag till beslut om ändring av bolagets bolagsordning 
Proposal regarding amendments of the company's articles of association 
 
Styrelsen för Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget"), föreslår att årsstämman 
beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande: 
The board of directors of Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, (the "Company") proposes 
that the annual meeting resolves to amend the Company's articles of association as follows: 
 

1. Det föreslås att bolagsordningens § 1 uppdateras för att spegla en mindre terminologisk 
förändring i lag om företagsnamn. 
It is proposed that § 1 in the articles of association are adjusted in order to reflect a minor 
terminological change in the Act on Company Names. 

 
"Bolagets företagsnamn är Frisq Holding AB (publ). 
The name of the company is Frisq Holding AB (publ)." 

 
2. Det föreslås vidare att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 625 000 

kronor och högst 2 500 000 kronor till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. 
Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse: 
It is further proposed to amend the articles of association's limits for share capital from a 
minimum of SEK 625,000 and a maximum of SEK 2,500,000 to a minimum of SEK 2,000,000 
and a maximum of SEK 8,000,000. The articles of association § 4 will thereby have the 
following wording: 

 
"Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 kronor. 
The share capital shall not be less than SEK 2,000,000 and not more than SEK 8,000,000." 

 
3. Det föreslås även att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 12 500 000 

och högst 50 000 000 till lägst 40 000 000 och högst 160 000 000. Bolagsordningens § 5 får 
därmed följande lydelse: 
It is also proposed to amend the articles of association's limits for the number of shares from a 
minimum of 12,500,000 and a maximum of 50,000,000 to a minimum of 40,000,000 and a 
maximum of 160,000,000. The articles of association § 5 will thereby have the following 
wording: 

 
"Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000. 
The number of shares shall not be less than 40,000,000 and not more than 160,000,000." 

 
4. Det föreslås vidare en mindre justering avseende ärenden på årsstämma. 

It is also proposed to make a minor adjustment regarding matters at the annual general 
meeting. 

 
5. Det föreslås även att bolagsordningens § 8 avseende deltagande vid bolagsstämma ändras med 

anledning av justeringar i gällande lagstiftning avseende avstämningsdag. Bolagsordningens § 
8 får därmed följande lydelse: 
It is further proposed that § 8 regarding participation at general meetings is changes 
following changes in applicable law with respect to the record date. The articles of 
association § 8 will thereby have the following wording: 

 
"För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan 
framställning av aktieboken avseende förhållandena den dag som anges i aktiebolagslagen, 
dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till 
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stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 
A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout 
or other transcript of the share ledger as of the date as set out in the Swedish Companies Act, 
and notify the company of his/her, and any advisors (no more than two), intention to attend 
the meeting no later than on the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not 
be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's 
Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting." 

 
6. Föreslås vidare att bolagsordningens bestämmelse avseende avstämningsförbehåll uppdateras. 

Bolagsordningens § 11 får därmed följande lydelse: 
It is further proposed that § 11 regarding central securities depository clause be updated. The 
articles of association § 11 will thereby have the following wording: 

 
"Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och 
antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler 
och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto 
enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter 
som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). 
A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the 
record date, in accordance with Ch. 4 the Central Securities Depositories and Financial 
Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 
Sec. 18 first § item 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the 
rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 the Swedish Companies Act (SFS 2005:551)." 

 
7. Det föreslås vissa mindre språkliga justeringar i bolagsordningen. 

Some minor linguistic adjustments are proposed in the articles of association. 
 

8. Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre 
justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos 
Bolagsverket. 
It is finally proposed that the board of directors or a person appointed by the board of 
directors be authorized to make such minor adjustments in the above resolution that may be 
required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office. 

 
Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 1a. 
New articles of association are enclosed, Exhibit 1a. 
 
Beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 
A resolution in accordance with this exhibit is valid only where supported by shareholders holding not 
less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting. 

* * * * * 
 


