Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att Bolagets bolagsordning ändras i syfte att byta bolagskategori. Detta innebär att
bolagsordningens 11 § utgår samt att 1 § ska få följande nya lydelse:
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Goodbye Kansas Holding AB.
Lydelsen av den nya bolagsordningen är bilaga 1.

_____________
Stockholm i maj 2021
Goodbye Kansas Holding AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 1

BOLAGSORDNING FÖR GOODBYE KANSAS HOLDING AB
ORG.NR 556974-1993
§ 1 Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är Goodbye Kansas Holding AB.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm (län), Stockholms kommun.
§ 3 Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och juridik samt äga och förvalta
aktier i dotterföretag samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter med högst fem
styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en
årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§ 7 Revisorer
Aktiebolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på
bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.
Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan
framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels
göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda
dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och inte infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.
Biträde till aktieägare får medföras vid bolagstämman endast om aktieägaren anmäler
antalet biträden (högst två) på det sätt som anges i föregående stycke.
§ 9 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
7.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller flera justeringsmän.
Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Framläggande av årsredovisning och, när det krävs, revisionsberättelse samt i
förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Beslut om:
a)
Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b)
Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen.

c)
8.
9.
10.
11.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan
förekommer.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
Val av styrelse och revisor.
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.
_______________________

