
  

 
______________________________________________________________ 

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta dokument ska 
den svenska versionen gälla. 

In case of any discrepancy between the English and Swedish language versions of this 
document, the Swedish language version shall prevail. 

______________________________________________________________ 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 

(innefattande ändring av företagsnamnet, gränserna för aktiekapital samt antal 

utestående aktier) 

The board’s complete proposal regarding changing the articles of association 
(including a change of the company name, the limits for the share capital and number of 
outstanding shares) 

Styrelsen föreslår att bolagets företagsnamn ska ändras från ÅAC Microtec AB till AAC 
Clyde Space AB genom en ändring av första paragrafen (1§) i bolagets bolagsordning enligt 
följande. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
1 § Firma 
Bolagets firma är ÅAC Microtec 
AB. Bolaget är publikt (publ). 

1 § Företagsnamn 
Bolagets företagsnamn är AAC 
Clyde Space AB. Bolaget är 
publikt (publ). 

 
The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves to change 
the company name from ÅAC Microtec AB to AAC Clyde Space AB through a change in the 
first clause (1§) in the articles of association in accordance with the following. 

Present wording Proposed wording 
The name of the Company is ÅAC 
Microtec AB. The Company is a 
public company (publ).  

The name of the Company is AAC 
Clyde Space AB. The Company is 
a public company (publ).  

 
Styrelsen föreslår att bolagets gränser för aktiekapitalet ska ändras genom en ändring av 
fjärde paragrafen (4§) i bolagets bolagsordning enligt följande. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
Bolagets aktiekapital ska uppgå 
till lägst 1 200 000 kronor och 
högst 4 800 000 kronor. 

Bolagets aktiekapital ska uppgå 
till lägst 3 600 000 kronor och 
högst 14 400 000 kronor. 

 
The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves to change 
the limits for the share capital through a change in the fourth clause (4§) in the articles of 
association in accordance with the following. 

Present wording Proposed wording 
The Company's share capital 
shall be not less than SEK 
1,200,000 and not more than 
SEK 4,800,000. 

The Company's share capital 
shall be not less than SEK 
3,600,000 and not more than 
SEK 14,400,000. 

 



  

Styrelsen föreslår att bolagets gränser för antalet utestående aktier ska ändras genom en 
ändring av femte paragrafen (5§) i bolagets bolagsordning enligt följande. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
Antalet aktier i bolaget ska 
uppgå till lägst 30 000 000 och 
högst 120 000 000. 

Antalet aktier i bolaget ska 
uppgå till lägst 90 000 000 och 
högst 360 000 000. 

 
The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves to 
change the limits for the number of outstanding shares through a change in the fifth 
clause (5§) in the articles of association in accordance with the following. 

Present wording Proposed wording 
The number of shares in the 
Company shall be no less than 
30,000,000 and no more than 
120,000,000. 

The number of shares in the 
Company shall be no less than 
90,000,000 and no more than 
360,000,000. 

_______ 

ÅAC Microtec AB (publ) 

Styrelsen 

The board of directors 
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