
 
 

 

Ir is ity AB (publ) |  L indholmspiren 7,  417 56 Göteborg | +46(0)771 -41 11 00 | www.iris ity.com | info@irisity.com | Org.nr. :  556705 -4571 

 
SECURITY BEYOND HUMAN INTELLIGENCE 

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Punkt 7b – Disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen, 

Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 80 123 272 kronor 
överförs i ny räkning. Ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2020. 

Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagsordningen 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta uppdaterad bolagsordning i enlighet med 
följande (ändringar visas i fetstil i tabellen):  

Bestämmelse Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

§1  Bolagets firma är Irisity 
AB. Bolaget är publikt 
(publ). 

Bolagets företagsnamn är Irisity AB (publ). 
Bolaget är publikt (publ). 

§9 För att få deltaga i 
bolagsstämma skall 
aktieägare dels vara 
upptagen i utskrift eller 
annan framställning av 
hela aktieboken avseende 
förhållandena fem 
vardagar före stämman, 
dels anmäla sig hos 
bolaget senast klockan 
18.00 den dag som anges 
i kallelsen till 
bolagsstämman.  
 
[Resterande del av §9 i 
bolagsordningen skrivs 
inte ut i denna tabell då 
den inte föreslås ändras] 

För att få delta i bolagsstämma skall 
aktieägare anmäla sig hos bolaget senast 
den dag som anges i kallelsen till 
bolagsstämman. Denna dag får inte vara 
söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton 
och inte infalla tidigare än femte vardagen 
före bolagsstämman. 
 
[Resterande del av §9 i bolagsordningen 
skrivs inte ut i denna tabell då den inte föreslås 
ändras] 
 

Ny bestämmelse 
§ 12 

- Styrelsen får samla in fullmakter enligt det 
förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra 
stycket aktiebolagslagen (2005:551). 
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta 
att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt 
per post före bolagsstämman. 

Styrelsens förslag till ny bolagsordning finns tillgängligt hos bolaget och på www.irisity.com.  

http://www.irisity.com/

