
Bolagsordning för EasyFill AB (publ) 556653-2924, antagen av årsstämman den 27 april 2017. 
 

Aktiebolagets firma är EasyFill AB. Bolaget är publikt (publ). 
 

Styrelsen skall ha sitt säte i Jämtlands (län) och Bräcke (kommun). 
 

Aktiebolagets verksamhet skall vara att bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av kyl- och 
frysenheter samt butiksinredning, samt ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt äga, 
vidmakthålla, skydda och bevara de immateriella rättigheter som bolaget äger, bolaget skall även äga och 
förvalta företag och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. 
 

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5 845 388,5 kronor och högst 23 381 554 kronor. 
 

 
Antalet aktier skall vara lägst 58 453 885 och högst 233 815 540 stycken. 
 
Aktie kan utges i tre serier, serie A, serie B och serie C. Aktie av serie A är förenad med 10 röster. Aktier av 
serie B och aktier av serie C är förenade med 1 röst. 
 
Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 2 222 280 stycken, aktie av serie B kan utges till ett antal av 
högst 219 279 789 stycken, och aktier av serie C kan utges till ett antal av högst 12 313 471 stycken.  
 
Aktie av serie A skall kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B på begäran av ägare till sådan aktie 
av serie A. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många 
aktier som önskas omvandlade. Styrelsen för bolaget är skyldig att utan dröjsmål behandla frågor om 
omvandling av aktie av serie A vars ägare framställt begäran om omvandling till aktie av serie B. Omvandling 
skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering skett. 
 
Aktie av serie C skall kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B på begäran av ägare till aktie av 
serie C. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse och styrelsen ska under augusti 
månad, med start 1 augusti 2018, årligen behandla sådan begäran som skett dessförinnan. Styrelsen ska 
årligen, med start 1 augusti 2018, endast kunna bevilja omvandling av högst 2 462 694 aktier av serie C, att 
ackumuleras med sådana aktier av serie C som ej omvandlas av det årliga antalet aktier från föregående år. 
För det fall flera ägare av aktier av serie C begär omvandling av ett antal aktier av serie C som överstiger det 
tillgängliga antalet som kan omvandlas innevarande år skall fördelningen av det ackumulerade antalet aktier 
som styrelsen kan omvandla fördelas dem emellan pro rata av deras respektive innehav av aktier av serie C. 
Vid begäran skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. När styrelsen behandlat frågan om 
omvandling skall den utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering hos skett. 
 
Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B, 
serie C, skall ägare av aktier av serie A, serie B och serie C ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma 
aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte 
tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). 
Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall 
aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning. 
 



Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A, serie B 
eller serie C, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C, ha 
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. 
 
Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller 
kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde 
de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna 
konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. 
 
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission 
eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
 
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande 
till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag 
medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i 
möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordning, ge ut aktier av nytt slag. 
 

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6 styrelseledamöter och högst 3 styrelsesuppleanter. 
 
Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits. 
 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument. 
 
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett 
avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som 
är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara 
behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). 
 

En till två revisorer väljs på årsstämma för tiden intill årsstämma under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsval. 
 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets 
webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. 
 
Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där antagande av ny bolagsordning skall beslutas skall 
utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra 
bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.  
 
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan 
framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig till 
bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antal biträden skall uppges. Denna 
dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej 
infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman. 
 
Bolagsstämma skall hållas i Bräcke eller i Stockholm.  
 

På årsstämman skall följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller två justeringsmän 



4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 
5. Godkännande av dagordning 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
7. Beslut om 

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna 
9. Val till styrelse och i förekommande fall av revisorer 
10. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1/1 – 31/12. 
 


