
 

Styrelsen i TagMaster AB (publ), org.nr 556487-4534, (”Bolaget”) förslag till beslut 
om a) ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier) 
och b) sammanläggning av aktier (punkt 12) 
A. Ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier) 

För att möjliggöra den föreslagna sammanläggningen av aktier som föreslås enligt punkt 
12 b) nedan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för 
aktiekapitalet och antal aktier i punkt 4 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande:  

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4. Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 
kronor och högst 20 000 000 kronor. Antal 
aktier skall vara lägst 100 000 000 och 
högst 400 000 000. 

4. Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 17 
500 000 kronor och högst 70 000 000 
kronor. Antal aktier skall vara lägst 14 
000 000 och högst 56 000 000. 

 
B. Sammanläggning av aktier 

Styrelsen föreslår att den årsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av 
bolagets aktier av serie B 1:25 genom att 25 aktier av serie B sammanläggs till en aktie 
av serie B. Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier av serie B inte motsvarar ett 
fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare att av en grant (”Garanten”), på Bolagets 
uppdrag, vederlagsfritt erhålla så många aktier av serie B (1–24 stycken) att dennes 
innehav, efter tillägg av Garanten tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 25, så 
kallad avrundning uppåt. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma 
ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Beslutet är villkorat av att Garanten inför 
sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal inte är jämnt 
delbart med 25. Värdet av sådana utjämningsaktier bedöms vara försumbart och 
kostnaden skall bäras av Garanten. Antalet aktier av serie B i Bolaget kommer efter 
sammanläggningen att uppgå till 14 647 526 stycken, vilket innebär ett kvotvärde om cirka 
1,25 kronor per aktie. 

Beslutet skall registreras hos Bolagsverket och det föreslås att årsstämman bemyndigar 
styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla 
före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.  

Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att meddelas i 
samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag. Styrelsen, eller den styrelsen 
därtill förordnar, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som 
kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket 
respektive Euroclear. 

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) och b) ovan skall fattas som ett 
beslut.  

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med 
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 
årsstämman. 

Stockholm i mars 2021 
TagMaster AB (publ) 
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