Styrelsens förslag till beslut ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i
enlighet med följande:
Nuvarande lydelse § 1:
Firma
Bolagets firma är HomeMaid AB
(publ). Bolaget är publikt.
Nuvarande lydelse § 9 4 st:

Föreslagen lydelse § 1:
Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är HomeMaid
AB (publ). Bolaget är publikt.
Föreslagen lydelse § 9 4 st:

Aktieägare, som vill deltaga i
förhandlingarna på bolagsstämman,
skall dels vara upptagen i utskrift eller
annan framställning av hela
aktieboken avseende förhållandena
fem (5) vardagar före stämman, dels
göra anmälan till bolaget senast kl.
12:00 den dag som anges i kallelsen
till bolagsstämman. Sistnämnda dag
får inte vara söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla
tidigare än femte vardagen före
stämman. Biträde åt aktieägare får
medföras vid bolagsstämma endast
om aktieägaren till bolaget anmäler
biträden på sätt ovan anges.
Nuvarande lydelse § 12:

Aktieägare, som vill deltaga i
förhandlingarna på bolagsstämman,
skall göra anmälan till bolaget senast
den dag som anges i kallelsen till
bolagsstämman. 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 medföra ett
eller två biträden vid bolagsstämma
endast om aktieägaren till bolaget
anmält biträden på ovan angivet sätt.

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

Föreslagen lydelse § 12:
Bolagets aktier skall vara registrerade
i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om
värdepapperscentraler och
kontoföring av finansiella instrument.

Därutöver föreslås redaktionella ändringar.
Bolagsordningen får efter de föreslagna ändringarna ny lydelse enligt Bilaga A.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås vara bemyndigad att vidta de smärre
ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid
Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av formella krav.
För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att förslaget biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Halmstad i maj 2022
HomeMaid AB (publ)
Styrelsen

