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Årsstämma i Saab AB den 11 april 2019 

 
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen   
 
Dagordningen punkt 9 
 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av § 9 i bolagsordningen i 
syfte att åstadkomma ökad flexibilitet för beslut om mandattiden vid val av 
revisor. Därutöver föreslås ändringar av redaktionell karaktär i 
bolagsordningens § 1, § 12 andra stycket och § 14 till följd av vissa 
lagändringar. 
 
 
 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
§ 1  Bolagets firma är SAAB 

AKTIEBOLAG. Bolaget är 
publikt (publ). 

Bolagets företagsnamn är 
SAAB AKTIEBOLAG. 
Bolaget är publikt (publ). 

§ 9  För granskning av bolagets 
årsredovisning jämte 
räkenskaperna samt 
styrelsens och 
verkställande direktörens 
förvaltning skall utses en 
eller två revisorer med eller 
utan revisorssuppleanter. 
Till revisor kan även utses 
ett eller två registrerade 
revisionsbolag. Uppdraget 
som revisor skall gälla till 
slutet av den årsstämma 
som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter det då 
revisorn utsågs. 
 

För granskning av bolagets 
årsredovisning jämte 
räkenskaperna samt 
styrelsens och 
verkställande direktörens 
förvaltning skall utses en 
eller två revisorer med eller 
utan revisorssuppleanter. 
Till revisor kan även utses 
ett eller två registrerade 
revisionsbolag. Uppdraget 
som revisor skall gälla till 
slutet av den årsstämma 
som hålls under det första, 
andra, tredje eller fjärde 
räkenskapsåret efter det då 
revisorn utsågs. 

§ 12, andra 
stycket  

Aktieägare, som vill deltaga 
i bolagsstämma, skall dels 
vara upptagen i utskrift 
eller annan framställning av 
hela aktieboken avseende 
förhållandena fem vardagar 
före stämman, dels ock 
anmäla sig hos bolaget 
senast kl 12.00 den dag 
som anges i kallelsen till 
stämman, varvid antalet 
biträden skall uppges. 
Denna dag får ej vara 
söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton 

Aktieägare, som vill deltaga 
i bolagsstämma, skall dels 
vara upptagen i utskrift 
eller annan framställning av 
hela aktieboken avseende 
förhållandena fem vardagar 
före stämman, dels ock 
anmäla sig hos bolaget 
senast den dag som anges 
i kallelsen till stämman, 
varvid antalet biträden skall 
uppges. Denna dag får ej 
vara söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton 
eller nyårsafton, och ej 
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eller nyårsafton, och ej 
infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman. 

infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman. 

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

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

 
Majoritetsregler  

Beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar 
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  
 
 
Linköping i mars 2019 
 
Styrelsen i Saab Aktiebolag (publ) 
 
 
 
 
 
 

 
 


