STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV
FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR DELTAGANDE VID BOLAGSSTÄMMA I BOLAGSORDNINGEN
THE BOARD’S COMPLETE PROPOSAL ON CHANGES TO THE PREREQUISITES FOR
PARTICIPATING IN SHAREHOLDERS’ MEETINGS IN THE ARTICLES OF ASSOCIATION
Följande ändring i bolagsordningen föreslås mot bakgrund av föreslagna ändringar i
aktiebolagslagen (2005:551), som föreslagits träda i kraft den 3 september 2020 och i syfte att
bolagets bolagsordning ska stämma överens med de nya reglerna för det fall de blir antagna.
Styrelsen för Maha Energy AB (publ) föreslår ändring av förutsättningarna för deltagande vid
bolagsstämma i bolagsordningen (12 §), varigenom följande skrivning i 12 § andra stycket
ändras: “Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen
som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena
fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen
till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före
stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon
anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares
anmälan till bolagsstämma.” Aktuell bestämmelse föreslås ändras till följande nya lydelse:
“Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget
senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid
bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med
det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.”
The following change to the articles of association is proposed in light of proposed amendments to the Swedish
Companies Act (2005:551), which are proposed to enter into force on 3 September 2020, and in order for the
company’s articles of associations to comply with the new rules in case they are adopted. The board of directors
of Maha Energy AB (publ) proposes to change the prerequisites for participating in shareholders’ meetings in
the articles of association (§ 12), whereby the following wording in § 12, second paragraph is changed:
“Shareholders wishing to participate in shareholders’ meetings must be listed as shareholder in a printout or
other presentation of the entire share register reflecting the circumstances five weekdays before the shareholders’
meeting and notify the company no later than the date specified in the notice of the shareholders’ meeting. The
last mentioned date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve
or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday before the shareholders’ meeting. A
shareholder may be accompanied by advisors at a shareholders’ meeting only if he or she notifies the company of
the number of advisors in accordance with the procedure prescribed for in respect of notice of attendance to be
made by a shareholder.” It is proposed that said provision is changed to the following new wording:
“Shareholders wishing to participate in shareholders’ meetings must notify the company no later than the date
specified in the notice of the shareholders’ meeting. A shareholder may be accompanied by advisors at a
shareholders’ meeting only if he or she notifies the company of the number of advisors in accordance with the
procedure prescribed for in respect of notice of attendance to be made by a shareholder.”
Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de
smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid
Bolagsverket.
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The chairman of the board of directors, the managing director or a person appointed by the board of directors
shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish
Companies Registration Office.
__________
Styrelsen
The board of directors

