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Styrelsens för Meltron AB (publ), org.nr 556988–9834, (”Bolaget”) fullständiga 
förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen (aktiekapitalet) och b) 
minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital 
__________________________________________________________________________ 
I syfte att anpassa storleken på aktiekapitalet till Bolagets verksamhet föreslår styrelsen att 
bolagsstämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med b) nedan. För att 
möjliggöra minskning av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag b) nedan föreslår styrelsen att 
stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet i enlighet med a) nedan. 
 
Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 
a) och beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter minskning av aktiekapitalet enligt punkt b). 
Styrelsen föreslår således att beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna a) och b) ska 
antas som ett beslut.  
 
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 biträtts av aktieägare med minst två 
tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 
 
a) Ändring av bolagsordningen (aktiekapitalet) 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4 avseende aktiekapitalet 
enligt följande: 
 

• Lydelsen av § 4 ändras från ”Aktiekapitalet utgör lägst 36 000 000 kr och högst 144 000 000 
kr.” till ”Aktiekapitalet utgör lägst 5 700 000 kr och högst 22 800 000 kr.” 

 
Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av och förutsätter minskning av aktiekapitalet 
enligt punkt b). 
 
Ny bolagsordning i sin helhet framgår av Bilaga B. 
 
b) Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital 
Styrelsen förslår att bolagsstämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med 
villkoren nedan: 

1. Bolagets aktiekapital ska minskas med 46 115 092,98 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 51 879 479,58 till 5 764 386,6 samt att aktiens kvotvärde minskar från cirka 0,9 kronor 
(med beaktande av ovanstående sammanläggning enligt punkt 8) till 0,1 kronor. 

 



 

 

  

 

Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kräver tillstånd från 
Bolagsverket eller allmän domstol. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls, så förväntas 
minskningsbeslutet verkställas i augusti 2022. 
 
Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut 
om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt a). 
 

_________ 
 

Stockholm, mars 2022 
Meltron AB (publ) 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


