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_________________________________________________________________________
I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen ska den svenska versionen
gälla.
In case of any discrepancy between the English and Swedish versions, the Swedish version shall prevail.
_________________________________________________________________________

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV
BOLAGSORDNINGEN
THE BOARD’S COMPLETE PROPOSAL ON CHANGES TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION
Styrelsen för GomSpace Group AB (publ) föreslår ändring av bolagsordningens gränser såvitt
avser aktiekapital och antal aktier (4 och 5 §§). 4 § föreslås ändras från ”Bolagets aktiekapital
ska uppgå till lägst 945 000 kronor och högst 3 780 000 kronor” till ”Bolagets aktiekapital ska
uppgå till lägst 1 312 500 kronor och högst 5 250 000 kronor”. 5 § föreslås ändras från
”Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 13 500 000 och högst 54 000 000” till ”Antalet
aktier i bolaget ska uppgå till lägst 18 750 000 och högst 75 000 000”. Styrelsens ordförande,
verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i
beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.
The board of directors of GomSpace Group AB (publ) proposes to change the limits in the articles of
association with respect to share capital and number of shares in §§ 4 and 5. § 4 is proposed to be changed
from “The company’s share capital shall be not less than SEK 945,000 and not more than SEK
3,780,000” to “The company’s share capital shall be not less than SEK 1,312,500 and not more than SEK
5,250,000”. § 5 is proposed to be changed from “The number of shares in the company shall be no less than
13,500,000 and no more than 54,000,000” to “The number of shares in the company shall be no less than
18,750,000 and no more than 75,000,000”.The chairman of the board of directors, the managing director or
a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to
register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.
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