BOLAGSORDNING

§1
Bolagets firma är Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag. Bolaget är publikt (pubf).
§2
Styrelsen skall ha sitt säte i Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun.
§3
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning av och handel med sprit, vin, cider, öl,
andra maltdiycker och kolsyrade drycker, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig
verksamhet.
§4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 miljoner kronor och högst 16 miljoner la-onor.
§5
Antalet aktier skall vara lägst 16 miljoner aktier och högst 64 miljoner aktier.
Alctier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst 8,7
miljoner aktier och aktier av serie B till ett antal av högst 55,3 miljoner aktier.
Aktier av serie A medför vardera en röst, medan aktierna av serie B medför en tiondels röst. Vid
bolagsstämma må envar röstberättigad rösta for fulla antalet aktier, som han äger eller för vilka han
har att såsom ombud föra talan.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller Icvittningsemission ge ut nya alctier av två slag, serie
A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teclma nya aktier av
saimna alctieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier
som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga alctieägare till teckning (subsidiär
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär
företrädesrätt, skall alctierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal alctier som de
förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning
genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett
alctieslag, skall samtliga alctieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal alctier som de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teclmingsoptioner eller
konvertibler har alctieägarna företrädesrätt att teckna teclmingsoptioner som om emissionen gällde de

aktier som kan komma att nyteclmas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt ätt teckna
konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon insla-änlming i möjligheterna att fatta beshit om
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya alrtier emitteras av varje aktieslag i
förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av
visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon
insla-änlming i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge
ut aktier av nytt slag.
§6
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och
suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§7
En eller två revisorer, med eller utan suppleanter, väljs på årsstäimnan.
§8
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse .skett ska annonseras i Dagens Industri^
inom

den

tid

sem

anges

i

aktiebolagslagen

(2005:551).
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen som
aktieägare i utslaift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem
vardagar före stämman, dels aninäla sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till
.stämmanT. hel.st fore kl. 12.00. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§9
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stäimnan
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncemrevisionsberättelsen^
7. Besluta)
a)

omi

fastställande av resultaträlmingen och balansräkningen, samt
koncernresultaträlmingen och koncernbalansräkningen-samt
finansieringsanalysenb)

emi

h) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansrälmingen: samt
c) em-ansvarsfrihet å t ^ styrelseledamöterna och den verkställande direktören
L

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

£. ^Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisornrevisor

KL ^ V a l av styrelse samt revisor och revisorsuppleant
J-L Lö^Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:55 Dlag eller bolagsordningen.
§10
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§11
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om kontoföring av fmansiella instrument.
Avstäimiingsförbehållet gäller från och med den 1 september 1998.

Antagen vid årstämma den 5024 maj 2006.2016.

