
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordning enligt följande.

§ 3 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Bolaget har till föremål för sin 
verksamhet att direkt eller indirekt via 
dotterbolag äga värdepapper i Humana 
Group Holding AB, org. nr. 556730-
0453, samt bedriva annan därmed 
förenlig verksamhet. 

The object of the company’s business 
shall be to directly, or indirectly through 
subsidiaries, own securities in Humana 
Group Holding AB, Reg. No. 556730-
0453, and to carry out any other 
activities compatible therewith.

Bolagets verksamhet ska vara att direkt 
eller indirekt genom dotterbolag 
tillhandahålla kvalitativa vård- och 
omsorgsinsatser, tillhörande 
utbildningsverksamhet samt bedriva 
därmed förenlig verksamhet.

The company’s business shall be to, 
directly or indirectly through 
subsidiaries, provide qualitative health 
and social care activities, associated 
educational activities and other activities 
compatible therewith. 

§ 12 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

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

The company’s shares shall be 
registered in a central securities 
depository register pursuant to the 
Swedish Financial Instruments Accounts 
Act (1998:1479).

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

The company’s shares shall be 
registered in a central securities 
depository register pursuant to the 
Swedish Central Securities Depositories 
and Financial Instruments Accounts Act 
(1998:1479). 

Bolagsordningen med ovan angivna ändringar framgår i dess helhet av bilaga A. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans 

beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av 

andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst 

två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

__________

Stockholm i april 2017

Humana AB (publ)

Styrelsen


