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Styrelsen för M.O.B.A. Network AB (publ) fullständiga förslag till beslut på 

extra bolagsstämma den 30 juli 2021 

Punkt 6. Beslut om aktieuppdelning (split) samt därmed sammanhängande ändring av 

bolagsordningen 

I syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att extra bolagsstämman 

beslutar om att:  

a) antalet aktier i Bolaget ökas genom att varje aktie delas upp på tio (10) aktier (s.k. split), varvid 

antalet aktier i Bolaget ökar till 22 385 820, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,1 kronor,  

b) § 5 i bolagsordningen om antal aktier ändras från ”Antalet aktier ska vara lägst 1 250 000 aktier och 

högst 5 000 000 aktier” till ”Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 aktier och högst 50 000 000 

aktier.”  

c) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som 

erfordras för att genomföra spliten, samt  

d) styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs 

för registrering vid Bolagsverket eller för Euroclear Sweden AB:s hantering. 

Skälen för förslagen är att styrelsen önskar öka likviditeten i Bolagets aktier, då ett större antal aktier 

och ett lägre pris på aktien underlättar omsättningen av Bolagets aktier. 

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 6 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare 
som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda 
aktierna. 

Punkt 7. Beslut om ändrat räkenskapsår samt ändring av bolagsordningen 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av Bolagets räkenskapsår till att 
omfatta kalenderår (1 januari – 31 december) samt som en följd av detta även beslutar om ändring av 
bolagsordningens § 11 enligt nedan. 

Lydelsen av 11 § ändras från ”Bolagets räkenskapsår ska vara 1 oktober – 30 september” till ”Bolagets 
räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.” 

Om extra bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets räkenskapsår i enlighet med styrelsens förslag 
innebär detta att Bolaget får ett förlängt räkenskapsår för perioden 1 oktober 2020 – 31 december 
2021 (15 månader) och att nästa årsstämma kommer att hållas under första halvåret 2022.  

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa 
sig erforderliga i samband med registrering därav.  

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 7 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare 
som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda 
aktierna. 
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Punkt 8. Beslut om ändring av bolagsordningen 

Med anledning av tidigare genomförda lagändringar samt av redaktionella skäl föreslår styrelsen att 
extra bolagsstämman beslutar om ändringar av bolagsordningens § 1 och § 10 enligt nedan. 

Lydelsen av 1 § ändras från:  

”§ 1 Firma  
Bolagets firma är M.O.B.A. Network AB (publ)  
Bolaget är publikt” 

till:  

”§ 1 Företagsnamn 
Bolagets företagsnamn är M.O.B.A. Network AB. Bolaget är publikt (publ).” 

Lydelsen av 10 § ändras från:  

”§ 10 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella Instrument.” 

till:  

”§ 10 Avstämningsförbehåll 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella Instrument.” 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa 
sig erforderliga i samband med registrering därav.  

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 8 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare 
som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda 
aktierna. 

_________ 

Stockholm, juni 2021 

M.O.B.A. Network AB (publ) 

Styrelsen 

 


