
 

 
 
 

 
 
 

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING I MFAB´S BOLAGSORDNING 
 

Vid bolagsstämma 2019-04-25 föreslår Militärsällskapets Förlagsaktiebolagsstyrelse att änd-
ring i MFABs bolagsordning införs. Idag skall kallelse till bolagstämma annonseras i SVD. 
Detta är dyrt och pga. annonsplatsernas begränsning riskerar MFAB att ej kunna annonsera 
rätt tid. Styrelsens förslag är att kallelse till MFABs bolagstämma annonseras i Militärsäll-
skapets lokaler och skickas ut via sällskapets ordinarie informationskanaler - hemsida och 
nyhetsbrev). 

Nedan framgår ändring att ta ställning till: 
 

Befintlig paragraf: 
§ 9 

Kallelse till bolagsstämma ävensom andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom kun-
görelse i Svenska Dagbladet. Kungörelsen angående bolagsstämma skall vara annonserad 
tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som 
anges i kallelsen till stämman före kl. 15.00. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman. 

För att aktieägare till bolagsstämman skall få medföra högst två biträden skall antalet biträ-
den, av aktieägare, anmälas till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke. 
 

Ny paragraf: 
§ 9 

Kallelse till bolagsstämma ävensom andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom kun-
görelse i Militärsällskapets lokaler samt genom spridning i Militärsällskapets ordinarie in-
formationskanaler - hemsida och nyhetsbrev. Kallelsen angående bolagsstämma skall vara 
annonserad tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som 
anges i kallelsen till stämman före kl. 15.00. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman. 

För att aktieägare till bolagsstämman skall få medföra högst två biträden skall antalet biträ-
den, av aktieägare, anmälas till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke. 

 
/ Styrelsens Ordförande 


