Bolagsordning
Organisationsnummer: 559223-8694
§1

Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Storskogen Group AB (publ).
§2

Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
§3

Verksamhet

Bolaget skall bedriva konsultation inom affärsutveckling och organisation samt äga
och förvalta fast och lös egendom såsom aktier, andelar och andra värdepapper,
samt därmed förenlig verksamhet.
§4

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.
§5

Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000.
§6

Aktierna

Bolaget skall kunna utfärda aktier av serie A, aktier av serie B. Varje aktieslag
skall kunna utfärdas till hela aktiekapitalet.
§7

Röster

Varje aktie av serie B skall berättiga till en röst. Varje aktie av serie A skall
berättiga till tio röster.
§8

Styrelsen

Styrelsen i bolaget skall bestå av minst 3 och högst 10 ledamöter, utan suppleanter.
§9

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning skall utses en revisor eller registrerat
revisionsbolag.
§ 10 Utdelning

Aktier av serie A skall vid utdelningar som beslutas, äga företrädesrätt framför
aktier av serie B till en utdelning motsvarande ett engångsbelopp om 400 000
kronor.
Därefter skall aktier av serie B vid utdelningar som beslutas, äga företrädesrätt
framför aktier av serie A till en utdelning motsvarande (i) ett engångsbelopp om

51 934 644 kronor med tillägg för en årligen kapitaliserad ränta om tre (3) procent
på detta belopp räknat från den 15 november 2019 på det från tid till annan ej ännu
utdelade engångsbeloppet, (ii) en årligen kapitaliserad ränta om tre (3) procent på
(a) ett belopp om 3 047 218 084 kronor räknad från och med den 15 november
2019 och (b) den genomsnittliga teckningskursen för sådana aktier av serie B som
emitteras efter den 15 november 2019 räknad från och med tidpunkten för
respektive betalning av teckningskursen för varje aktie av serie B.
Eventuellt resterande medel att delas ut till aktieägarna efter utdelning till aktier av
serie A och serie B enligt ovan skall tillkomma aktier av serie A till dess aktier av
serie A erhållit en utdelning som motsvarar 25 procent av sammanlagda
utdelningar som utbetalats på aktier av serie B enligt stycket ovan.
Eventuellt resterande medel att delas ut till aktieägarna efter utdelning till aktier av
serie A och aktier av serie B enligt ovan, skall fördelas på aktier av serie A med 20
procent och på aktier av serie B med 80 procent.
Vid det tidigare av (i) styrelsens beslut om tilldelning av aktier i samband med
upptagande av alla eller några av bolagets aktier till handel vid Nasdaq Stockholm
eller liknande marknadsplats (”Börsintroduktion”) och (ii) 31 december 2025, skall
ovanstående rättigheter till utdelning omedelbart upphöra varefter följande skall
gälla: Varje aktie av serie A och serie B skall medföra samma rätt till andel i
bolagets tillgångar och vinst.
§ 11 Likvidation

Vid likvidation av bolaget, skall aktier av serie A äga företrädesrätt framför aktier
av serie B till ett belopp om 400 000 kronor såvida inte detta belopp redan betalats
genom utdelningen enligt § 10 ovan.
Därefter skall aktier av serie B äga företrädesrätt framför aktier av serie A till ett
belopp motsvarande (i) ett engångsbelopp om 51 934 644 kronor med tillägg för en
årligen kapitaliserad ränta om tre (3) procent på detta belopp räknat från den 15
november 2019 på det från tid till annan ej ännu utdelade engångsbeloppet, (ii) ett
belopp om (a) 3 047 218 084 kronor och (b) den genomsnittliga teckningskursen
för sådana aktier av serie B som emitteras efter den 15 november 2019, och (iii) en
årligen kapitaliserad ränta om tre (3) procent på (a) ett belopp om 3 047 218 084
kronor räknad från och med den 15 november 2019, och (b) den genomsnittliga
teckningskursen för sådana aktier av serie B som emitteras efter den 15 november
2019 räknad från och med tidpunkten för respektive betalning av teckningskursen
för varje sådan aktie av serie B. Från ovan angivna belopp skall avdrag göras med
ett belopp som motsvarar de eventuella utdelningar som tidigare utbetalats till
aktier av serie B enligt § 10, andra stycket.

Efter det att betalning utgått till aktier av serie B enligt ovan skall återstående
tillgångar i första hand fördelas till aktier av serie A till dess aktier av serie A,
sammanräknat med de eventuella utdelningar som tidigare utbetalats till aktier av
serie A enligt § 10, tredje stycket, erhållit ett belopp som motsvarar 25 procent av
sammanlagda utdelningar som utbetalats på aktier av serie B enligt punkterna (i)
och (iii) ovan.
Eventuellt resterande medel att betalas ut till aktieägarna efter betalning till aktier
av serie A och aktier av serie B enligt ovan, skall fördelas på aktier av serie A med
20 procent och på aktier av serie B med 80 procent.
Vid det tidigare av (i) en Börsintroduktion och (ii) 31 december 2025, skall
ovanstående rättigheter vid likvidation omedelbart upphöra varefter denna § 11
skall upphöra att gälla.
§ 12 Omstämpling av aktie av serie A till aktie av serie B

Ägare av aktie av serie A skall på begäran som framställs till bolaget i skrift äga
rätt att få samtliga sina aktier av serie A omvandlade till lika antal aktier av serie B.
Efter det tidigare av (i) en Börsintroduktion och (ii) den 31 december 2025, skall
ägare av serie A på begäran som framställs till bolaget i skrift äga rätt att få en eller
flera aktier av serie A omvandlade till lika antal aktier av serie B. Omvandlingen
enligt ovan skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket
och är verkställd när registrering har skett och antecknats i avstämningsregistret.
§ 13 Inlösenförbehåll

På begäran av innehavare av aktie av serie A skall bolaget lösa in det antal aktier
av serie A som begäran omfattar, förutsatt att bolaget har tillräckligt med
disponibla medel därför och att inlösen kan ske i enlighet med aktiebolagslagen
(2005:551). Inlösen skall i sådant fall ske utan ersättning.
§14

Företrädesrätt vid emission mm

Vid ökning av bolagets aktiekapital genom kontantemission eller
kvittningsemission, där nya aktier av serie A och serie B ges ut, skall varje
aktieslag ha företrädesrätt till nya aktier av samma slag och i relation till det
tidigare innehavet. De övriga aktieslagen skall ha en sekundär rätt att teckna den
del av emissionen som inte tecknas av aktieägare berättigade till företrädesrätt. För
den händelse överteckning sker skall fördelningen ske i relation till tidigare
aktieinnehav och därefter vid behov genom lottning.
Vid fondemission skall nya aktier av respektive aktieslag emitteras i förhållande till
det antal aktier av varje aktieslag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla
aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i förhållande till sin respektive
andel av aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av
endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut
teckningsoptioner eller konvertibler 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 sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta
beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.
§ 15 Hembud aktier av serie A

Har aktie av serie A övergått till annan, skall aktien genast hembjudas övriga
aktieägare av aktier av serie A genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.
Åtkomsten av aktien ska då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift
lämnas om den betingade köpeskillingen.
När anmälan gjorts om aktiens övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela
detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars
är känd för bolaget. Lösningsberättigad skall anmodas att, om denne önskar
begagnas sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget
inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång.
Lösningsrätten skall kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet
omfattar.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier
utbjudits samtidigt skall dock aktierna först, så långt det är möjligt, i proportion till
tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.
Har aktien övergått genom köp, skall lösenbeloppet utgöras av 50 % av
köpeskillingen.
I andra fall än som anges ovan, eller om enlighet om lösenbeloppets storlek inte
kan uppnås skall det utgöras av 50 % av aktiens värde som skall bestämmas av
skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.
Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet
blev bestämt.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid
eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att
bli registrerad för aktien.
Talan i en fråga om hembudet måste väckas inom två månader från den dag då
lösenanspråket framställdes hos bolaget.
§ 16 Hembud aktier av serie B

Har aktie av serie B övergått till annan, skall aktien genast hembjudas övriga
aktieägare av aktier av såväl serie A som serie B genom skriftlig anmälan hos
bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall då styrkas samt, då aktien övergått
genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.
När anmälan gjorts om aktiens övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela
detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars
är känd för bolaget. Lösningsberättigad skall anmodas att, om denne önskar
begagnas sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget
inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång.
Lösningsrätten skall kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet
omfattar.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier
utbjudits samtidigt skall dock aktierna först, så långt det är möjligt, i proportion till
tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.
Har aktien övergått genom köp, skall lösenbeloppet utgöras av 50 % av
köpeskillingen.
I andra fall än som anges ovan, eller om enlighet om lösenbeloppets storlek inte
kan uppnås skall det utgöras av 50 % av aktiens värde som skall bestämmas av
skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.
Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet
blev bestämt.
Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid
eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att
bli registrerad för aktien.
Talan i en fråga om hembudet måste väckas inom två månader från den dag då
lösenanspråket framställdes hos bolaget.
Vid en Börsintroduktion skall denna § 16 upphöra att gälla.

§ 17 Kallelse

Kallelse till årsstämma, samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring
av bolagsordning kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och
senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall
utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till
bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och
publicering på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens
Industri.
§ 18 Föranmälan

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den
dag som anges i kallelsen till stämman.
§ 19 Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:
(i)

val av ordförande vid bolagsstämman

(ii)

upprättande och godkännande av röstlängd

(iii)

val av en eller två justeringsmän

(iv)

prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

(v)

godkännande av dagordning

(vi)

framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

(vii)

beslut om
a.

fastställelse av resultaträkning och balansräkning

b.

dispositioner beträffande bolaget vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

c.

ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

(viii)

Fastställande av antalet styrelseledamöter

(ix)

fastställande av arvode åt styrelse och revisor

(x)

val av styrelse och revisor

(xi)

annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 20 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
§ 21 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
***

