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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGENS 
6 §, 11 § OCH 12 § 

 

Styrelsen föreslår för stämman, att den nuvarande bolagsordningen ändras enligt följande: 

Den första meningen i 6 § ändras på följande sätt, så att det maximala antalet 

styrelsemedlemmar utgörs av 10 medlemmar istället för de nuvarande 8: 

"I styrelsen ingår ordförande, vice ordförande och ytterligare minst tre (3) och högst åtta (8) 

ordinarie medlemmar, som väljs vid bolagsstämman." 

Till övriga delar förblir 6 § oförändrad. 

Från 11 § första mening avlägsnas hänvisningen till Centralhandelskammarens godkännande 

på grund av den nya revisionslagen (1141/2015) som trädde i kraft 1.1.2015, och den ersätts 

på följande sätt med en hänvisning till revisionssammanslutning som avses i revisionslagen: 

"Bolaget har en ordinarie revisor som ska vara en i revisionslagen avsedd 

revisionssammanslutning." 

Till övriga delar förblir 11 § oförändrad. 

Från 12 § sista mening avlägsnas hänvisningen till aktiebolagslagens 4 kap. 2 § 2 mom. på 

grund av ändringen av aktiebolagslagen som trädde i kraft 21.6.2017, och den ersätts på 

följande sätt med en hänvisning till aktiebolagslagens 5 kap. 6 a §: 

"Stämmokallelsen ska dock utfärdas minst nio dagar före den avstämningsdag för 

bolagsstämman som avses i aktiebolagslagens 5 kap. 6 a §."  

Till övriga delar förblir 12 § oförändrad. 

Nuvarande ordalydelse Föreslagen ny ordalydelse 

6 § första meningen: "I styrelsen ingår 

ordförande, vice ordförande och 

ytterligare minst tre (3) och högst sex (6) 

ordinarie medlemmar, som väljs vid 

bolagsstämman. " 

6 § första meningen: "I styrelsen ingår 

ordförande, vice ordförande och ytterligare 

minst tre (3) och högst åtta (8) ordinarie 

medlemmar, som väljs vid bolagsstämman." 

  

11 § första meningen: "Bolaget har en 

ordinarie revisor som ska vara en av 

11 § första meningen: "Bolaget har en 

ordinarie revisor som ska vara en i 
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Centralhandelskammaren godkänd 

revisionssammanslutning." 

revisionslagen avsedd 

revisionssammanslutning." 

  

12 § sista meningen: "Stämmokallelsen 

ska dock utfärdas minst nio dagar före 

den avstämningsdag som avses i 

aktiebolagslagens 4 kap. 2 mom 2 §." 

12 § sista meningen: "Stämmokallelsen ska 

dock utfärdas minst nio dagar före den 

avstämningsdag för bolagsstämman som 

avses i aktiebolagslagens 5 kap. 6 a §." 
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