
   
Styrelsens förslag till beslut om ändring av räkenskapsår och ändring av 
bolagsordningen 

 
Styrelsen föreslår att årsstämman i syfte att anpassa bolagets räkenskapsår till ECIT AS:s 
räkenskapsår beslutar att ändra bolagsordningens bestämmelse om räkenskapsår till att 
omfatta kalenderår. Innevarande räkenskapsår föreslås avslutas den 31 december 2021. I 
tillägg därtill föreslår styrelsen smärre ändringar av bolagsordningen för att anpassa den till 
gällande lagstiftning. Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen. 
 
Nuvarande lydelser: 
 
”§ 1 Firma 
Bolagets firma är Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ). Bolaget är publikt. 
 
§ 10 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 oktober – 30 september. 
 
§ 11 Föranmälan 
För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget före kl 
16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan 
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än 
femte vardagen före stämman. 
 
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om 
aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget i enlighet med föregående stycke. 
  
§ 12 Avstämningsbolag 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enigt lagen (1998:1479) om 
kontoföring av finansiella instrument.” 
 
Föreslagna lydelser: 
 
”§ 1 Företagsnamn 
Bolagets företagsnamn är Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ). Bolaget är publikt. 
 
§ 10 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december. 
 
§ 11 Föranmälan 
För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget den dag 
som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, 
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen 
före stämman. 
 
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om 
aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget i enlighet med föregående stycke. 
 
§ 12 Avstämningsbolag 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen 
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.” 
 
 
Efter ändring har bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga A. 
 
Stämmans beslut avseende denna punkt är giltiga endast om de biträds av aktieägare med 
minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda 
aktierna.  

________________________ 
Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) 

Styrelsen 


