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Styrelsens för Wntresearch AB förslag till beslut om ändring av 

bolagsordningen 

 

Styrelsen för Wntresearch AB föreslår att den extra bolagsstämman den 10 mars 

2021 beslutar att ändra bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för 

aktiekapitalet respektive antalet aktier enligt följande.  

 

Vid tidpunkten för kallelsen finns totalt 52 825 308 aktier utestående i bolaget. I 

tillägg till detta finns totalt 12 685 611 teckningsoptioner serie 2020/2021 utestående 

vars utnyttjandeperiod för teckning av aktier löper under perioden 8 februari 2021 – 

19 februari 2021. Under punkten 7 på dagordningen för den extra bolagsstämman 

föreslår styrelsen att styrelsen bemyndigas att besluta om emissioner i anslutning till 

den företrädesemission som aviserats i bolagets pressmeddelande av den 5 februari 

2021. För att kunna genomföra de aviserade emissionerna krävs att 

bolagsordningens gränser avseende antal aktier och aktiekapital ändras. Vilken 

ändring som krävs för att kunna genomföra emissionerna är dock beroende av hur 

många teckningsoptioner serie 2020/2021 som utnyttjas under teckningsperioden.  

 

För att åstadkomma lämpliga bolagsordningsgränser för aktiekapitalet och antalet 

aktier i bolaget föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar att anta 

nedan tre förslag till ny bolagsordning, Alternativ A, Alternativ B och Alternativ C, 

samt att bemyndiga styrelsen att registrera bolagets nya bolagsordning i enlighet 

med ett av Alternativ A, Alternativ B eller Alternativ C, baserat på vad styrelsen efter 

beaktande av utfallet av antalet utnyttjade teckningsoptioner serie 2020/2021, finner 

lämpligast för att möjliggöra genomförande av emissionerna. Stämman föreslås 

således besluta om samtliga alternativ men endast ett av alternativen kommer 

slutligen att registreras.  

 

Syftet med förslaget är att få till en ändring av bolagsordningsgränserna för 

aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget för att fullt ut möjliggöra för styrelsen att, 

efter bemyndigande som föreslås beslutas av den extra bolagsstämman under 

punkten 7 på dagordningen, kunna fatta beslut om sådana emissioner som aviserats 

i bolagets pressmeddelande av den 5 februari 2021.  

 

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ A 

 

§ 4 Aktiekapital 

 

Nuvarande lydelse 

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 533 265,65 kronor och högst 6 133 062,60 kronor. 
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Föreslagen lydelse 

Aktiekapitalet skall vara lägst 4 753 800 kronor och högst 19 015 200 kronor. 

 

§ 5 Antal aktier 

 

Nuvarande lydelse 

Antalet aktier skall vara lägst 17 036 285 och högst 68 145 140 stycken. 

 

Föreslagen lydelse 

Antalet aktier skall vara lägst 52 820 000 och högst 211 280 000 stycken. 

 

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga A.   

 

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ B 

 

§ 4 Aktiekapital 

 

Nuvarande lydelse 

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 533 265,65 kronor och högst 6 133 062,60 kronor. 

 

Föreslagen lydelse 

Aktiekapitalet skall vara lägst 4 913 640 kronor och högst 19 654 560 kronor. 

 

§ 5 Antal aktier 

 

Nuvarande lydelse 

Antalet aktier skall vara lägst 17 036 285 och högst 68 145 140 stycken. 

 

Föreslagen lydelse 

Antalet aktier skall vara lägst 54 596 000 och högst 218 384 000 stycken. 

 

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga B.   

 

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ C 

 

§ 4 Aktiekapital 

 

Nuvarande lydelse 

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 533 265,65 kronor och högst 6 133 062,60 kronor. 
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Föreslagen lydelse 

Aktiekapitalet skall vara lägst 5 267 565 kronor och högst 21 070 260 kronor. 

 

§ 5 Antal aktier 

 

Nuvarande lydelse 

Antalet aktier skall vara lägst 17 036 285 och högst 68 145 140 stycken. 

 

Föreslagen lydelse 

Antalet aktier skall vara lägst 58 528 500 och högst 234 114 000 stycken. 

 

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga C.   

____________________ 

 

Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under Alternativ A-C ovan ska 

fattas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av 

aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som 

är företrädda vid stämman. 

 

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella 

justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos 

Bolagsverket. 

____________________ 

 

Malmö i februari 2021 

Styrelsen för Wntresearch AB (publ)
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Bilaga A 

Bolagsordning för Wntresearch AB 

Org. nr: 556738-7864 

 

§ 1 Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är Wntresearch AB. Bolaget är publikt (publ). 

 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun. 

 

§ 3 Verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet är att patentera uppfinningar och förädla 

uppfinningar till kommersiellt attraktiva patent samt bland annat licensiera dessa för 

vidare exploatering hos annan part samt därmed förenlig verksamhet. 

 

§ 4 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall vara lägst 4 753 800 kronor och högst 19 015 200 kronor. 

 

§ 5 Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 52 820 000 och högst 211 280 000 stycken. 

 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 2 suppleanter. 

 

§ 7 Revisor 

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses 

eller ett registrerat revisionsbolag. 

 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes 

Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska 

Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering 

istället ske genom Dagens Industri. 

 

§ 9 Anmälan till stämma 

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som anmält sig hos 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. 
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§ 10 Årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordningen. 

4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 

7. Beslut 

a)  om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande 

fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 

b)  om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen; 

c)  om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 

9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall 

revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter. 

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

 

§ 11 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 – 31/12. 

 

§ 12 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

_______________________ 
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Bilaga B 

Bolagsordning för Wntresearch AB 

Org. nr: 556738-7864 

 

§ 1 Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är Wntresearch AB. Bolaget är publikt (publ). 

 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun. 

 

§ 3 Verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet är att patentera uppfinningar och förädla 

uppfinningar till kommersiellt attraktiva patent samt bland annat licensiera dessa för 

vidare exploatering hos annan part samt därmed förenlig verksamhet. 

 

§ 4 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall vara lägst 4 913 640 kronor och högst 19 654 560 kronor. 

 

§ 5 Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 54 596 000 och högst 218 384 000 stycken. 

 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 2 suppleanter. 

 

§ 7 Revisor 

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses 

eller ett registrerat revisionsbolag. 

 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes 

Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska 

Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering 

istället ske genom Dagens Industri. 

 

§ 9 Anmälan till stämma 

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som anmält sig hos 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. 
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§ 10 Årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordningen. 

4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 

7. Beslut 

a)  om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande 

fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 

b)  om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen; 

c)  om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 

9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall 

revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter. 

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

 

§ 11 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 – 31/12. 

 

§ 12 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

_______________________ 
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Bilaga C 

Bolagsordning för Wntresearch AB 

Org. nr: 556738-7864 

 

§ 1 Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är Wntresearch AB. Bolaget är publikt (publ). 

 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun. 

 

§ 3 Verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet är att patentera uppfinningar och förädla 

uppfinningar till kommersiellt attraktiva patent samt bland annat licensiera dessa för 

vidare exploatering hos annan part samt därmed förenlig verksamhet. 

 

§ 4 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall vara lägst 5 267 565 kronor och högst 21 070 260 kronor. 

 

§ 5 Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 58 528 500 och högst 234 114 000 stycken. 

 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 2 suppleanter. 

 

§ 7 Revisor 

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses 

eller ett registrerat revisionsbolag. 

 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes 

Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska 

Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering 

istället ske genom Dagens Industri. 

 

§ 9 Anmälan till stämma 

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som anmält sig hos 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. 
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§ 10 Årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordningen. 

4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 

7. Beslut 

a)  om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande 

fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 

b)  om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen; 

c)  om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 

9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall 

revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter. 

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

 

§ 11 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 – 31/12. 

 

§ 12 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

_______________________ 
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