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Styrelsens för Meltron AB (publ), org. nr 556988–9834, (”Bolaget”) fullständiga 
förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital 
__________________________________________________________________________ 
För att möjliggöra styrelsens föreslagna nyemission av aktier enligt punkt 14 i kallelsen till årsstämman 
föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med 
villkoren nedan: 
 

1. Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 22 202 052,46 kronor. 
 

2. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.  
 

3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och innebär att aktiekapitalet minskar 
från 48 141 792,25 till 25 939 739,79 samt att aktiens kvotvärde minskar från cirka 0,167032 
kronor till 0,09 kronor. 

 
Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kan genomföras utan tillstånd 
från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom Bolaget samtidigt kommer att genomföra en 
nyemission av aktier som innebär att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital 
sammantaget kommer att minska. Förslag till beslut om nyemission av aktier framgår av särskilt 
upprättat förslag enligt punkt 14 i kallelsen till årsstämman.  
 
Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital är villkorat av att bolagsstämman fattar 
beslut om emission av aktier enligt punkt 14 i kallelsen till årsstämman samt att det vid registrering av 
minskningen hos Bolagsverket även registreras en kapitalökning från företrädesemissionen enligt 
punkt 14 i kallelsen till årsstämman som motsvarar minskningen av aktiekapitalet.  
 
Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre 
justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.  
 
För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två 
tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 
 
Handlingar enligt 20 kap. 13-14 §§ aktiebolagslagen har upprättats och finnas tillgängliga hos Bolaget. 
 

_________ 
 

Stockholm i september 2021 
Meltron AB (publ) 

Styrelsen 

 

 


