Styrelsens för Sandvik AB förslag till ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar ändra bolagsordningen enligt nedan förslag:
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

§1
Bolagets firma är Sandvik Aktiebolag.
Bolaget är publikt (publ).

§1
Bolagets företagsnamn är Sandvik Aktiebolag.
Bolaget är publikt (publ).

§ 10 (första stycket)
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 göra en anmälan härom till
Bolaget senast den dag som anges i
kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton,
och inte infalla tidigare än femte vardagen
före stämman.

§ 10 (första stycket)
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare
göra en anmälan härom till Bolaget senast den
dag som anges i kallelsen till stämman. Denna
dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton,
och inte infalla tidigare än femte vardagen före
stämman.

[ingen motsvarighet]

§ 13
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att
aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post
före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap.
4 a § aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får besluta att den som inte är
aktieägare i bolaget skall, på de villkor som
styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på
annat sätt följa förhandlingarna vid
bolagsstämma.

§ 13
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument.

§ 14
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument.

Ändringarna av § 1, § 10 och nuvarande § 13 i bolagsordningen föreslås till följd av vissa
lagändringar. Vad avser § 10 regleras avstämningsdagen i lag och behöver därför inte
anges i bolagsordningen. Nya § 13 föreslås för att ge styrelsen möjlighet att besluta om
förhandsröstning, så kallad poströstning, inför en bolagsstämma och besluta om
utomståendes närvaro vid bolagsstämmor. Detta tillåts enligt aktiebolagslagen endast om
det anges i bolagsordningen.
Styrelsen föreslår också att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre
justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av
bolagsordningen vid Bolagsverket.
För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att det biträds av aktieägare
företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman
företrädda aktierna.
Stockholm i mars 2021
Sandvik Aktiebolag (publ)
Styrelsen
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