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    § 1 

 

 Bolagets firma är Holmen Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 

 

 

    § 2 

 

 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 

 

 

    § 3 

 

 Föremålet för bolagets verksamhet är att driva skogsbruk, att tillverka och sälja 

trävaror, massa, papper och produkter därav, kemiska produkter och verkstads-

produkter ävensom att driva annan därmed förenlig verksamhet. 

 

 

    § 4 

 

 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 000 kronor och högst 12 000 000 000 

kronor. Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000. 

 

 Aktierna skall kunna utges i tre serier, betecknade serie A, serie B och serie C. 

Aktier av serie A kan utges till ett antal som högst motsvarar 99/100 av aktie-

kapitalet och aktier av serie B till ett antal som högst motsvarar 99/100 av aktie-

kapitalet samt aktier av serie C till ett antal av högst 8 885 827. Aktie av serie A 

berättigar till tio röster samt aktie av serie B och serie C till en röst vardera. 

 

 Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning 

berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier dock 

inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dag 

för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,02 

procentenheter räknat från dagen för betalning av teckningslikvid för någon av de 

vid dagen för utskiftning befintliga aktierna av serie C. STIBOR 30 dagar fast-

ställs första arbetsdagen i varje kalendermånad. 

 

 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya 

aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och av serie B äga 

företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal 

aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Ytterligare aktier än vad som 

angivits ovan av serie C skall inte utges. Aktier som inte tecknats med primär 

företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädes-

rätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med 

subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till 

det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 



  2 (4) 

 

 

 

    § 4 (forts) 

 

 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier 

endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier 

är av serie A, serie B eller serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier i för-

hållande till det antal aktier de förut äger. 

 

 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teck-

ningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teck-

ningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas 

på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om 

emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.  

 

 Vad ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta 

beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktie-

ägarnas företrädesrätt. 

 

 Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av serie A och 

serie B emitteras av respektive aktieslag, så att förhållandet mellan det antal aktier 

av dessa slag som finns sedan tidigare bibehålls. Därvid skall gamla aktier av visst 

aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Aktie av serie C berätti-

gar inte till deltagande i fondemission. Vad nu sagts skall inte innebära någon 

inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av 

bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 

 

 Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran 

av ägare av aktie av serie C eller efter beslut av bolagets styrelse eller bolags-

stämma, äga rum genom inlösen av aktie av serie C. Begäran från aktieägare skall 

framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen skall behandla frågan 

skyndsamt. Minskningsbeslut som fattas av bolaget skall avse samtliga aktier av 

serie C. När minskningsbeslutet fattas, skall ett belopp motsvarande minsknings-

beloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. 

 

 Inlösenbeloppet per aktie av serie C skall vara aktiens kvotvärde uppräknat per 

dag för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,02 

procentenheter räknat från dag för betalning av teckningslikvid för någon av de 

vid dagen för begäran eller beslut om inlösen befintliga aktier av serie C. STIBOR 

30 dagar fastställs första arbetsdagen i varje kalendermånad. 

 

 Ägare av till inlösen anmäld aktie av serie C skall vara skyldig att omedelbart 

efter det han underrättats om inlösenbeslutet taga lösen för aktien eller, där rättens 

tillstånd till minskningen erfordras, efter det han underrättats om att rättens 

lagakraftvunna beslut registrerats. 

 

 

     § 5 

 

 Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår. 
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   § 6 

 

 Styrelsen skall bestå av sju till elva ledamöter. 

 

 

    § 7 

 

 Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett 

eller två registrerade revisionsbolag. 

 

 

    § 8 

 

 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes 

Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska 

Dagbladet och i Dagens Nyheter. Kallelse till årsstämma och till extra bolags-

stämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas 

tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra 

bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman. 

 

 

    § 9 

 

 För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen som 

aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende 

förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget 

senast klockan 17.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får 

inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 

nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.  

 

 Varje aktieägare eller ombud får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. 

Aktieägare får medföra biträde endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet 

biträden på det sätt som anges i föregående stycke. 

 

 

    § 10 

 

 Bolagsstämma skall hållas i Stockholm. 

 

 

    § 11 

 

 Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen särskilt utsett. 

Denne har att leda stämman till dess ordförande vid stämman har valts. 
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      § 11 (forts) 
 

 På årsstämma skall följande ärenden behandlas: 

 

 1 val av ordförande vid stämman; 

 2 upprättande och godkännande av röstlängd; 

 3 godkännande av dagordning; 

 4 val av minst en justeringsman; 

 5 fråga om stämman blivit behörigen sammankallad; 

 6 framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, 

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 

 7 fråga om 

  a fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, 

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 

  b dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen; 

  c ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör; 

 8 bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, 

revisorer och revisorssuppleanter; 

 9 fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna; 

 10 val av styrelseledamöter; 

 11 val, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter; 

 12 annat ärende, som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordning. 

 

 

    § 12 

 

 På bolagsstämman får envar rösta för fulla antalet av honom innehavda och före-

trädda aktier. 

 

 

     § 13 

 

 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 

(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 

 

 

       - *** - 


