
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET 
MED INDRAGNING AV ÅTERKÖPTA EGNA AKTIER SAMT ÖKNING AV 

AKTIEKAPITALET GENOM FONDEMISSION 
 

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av 
återköpta egna aktier och om ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt nedan. Besluten är 
villkorade av varandra, varför styrelsen föreslår att stämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.  

A. Minskning av aktiekapitalet 

Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande. 

1. Bolagets aktiekapital ska minskas med 118 089,024 kronor.  
2. Minskningen ska genomföras med indragning av 5 314 006 av de egna aktier som bolaget har 

återköpt.  
3. Indragningen av aktier ska genomföras utan återbetalning. 
4. Ändamålet med minskningen är att sätta av medel till fritt eget kapital. Medlen ska dock 

återföras till aktiekapitalet enligt punkt B nedan. 

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. 
Beslut om att minska bolagets aktiekapital enligt denna punkt kan genomföras utan Bolagsverkets 
eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt kommer att genomföra en 
fondemission som innebär att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget 
kommer att minska. Effekten av styrelsens förslag under denna punkt A är att bolagets bundna egna 
kapital och aktiekapital minskas med 118 089,024 kronor. Effekten av styrelsens förslag i punkt B 
nedan är att bolagets bundna egna kapital och aktiekapital ökas med 118 089,024 kronor och är 
således oförändrat jämfört med det belopp som det uppgick till före minskningen. Fullständigt förslag 
till beslut om fondemissionen framgår av punkt B nedan. 

B. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission 

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt ovan ska 
aktiekapitalet ökas genom en fondemission om 118 089,024 kronor, genom en överföring av 
118 089,024 kronor från bolagets fria egna kapital. 

Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut. 

Efter beslut enligt punkt A och B kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 1 180 890,32 kronor och 
antalet registrerade aktier att vara 47 826 058, var och en med ett kvotvärde om cirka 0,025 kronor. 

____________ 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut 
som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB 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 årsstämman företrädda aktierna. 

____________ 
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Revisors yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen finns tillgängligt på bolagets webbplats, 
https://www.humanagroup.se/, senast tre veckor före årsstämman. 


