Styrelsens förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen och
(B) sammanläggning av aktier
Bakgrund
Styrelsen för Vezzel AB, org. nr 556858-5441 (”Bolaget”) föreslår att årsstämman den 20 april 2021
beslutar om sammanläggning av aktier innebärande att tusen befintliga aktier sammanläggs till en
aktie (1:1000) enligt B nedan. För att möjliggöra sammanläggningen av aktier samt den planerade
förändringen av verksamheten föreslår styrelsen också att årsstämman beslutar om förändring av
Bolagets bolagsordning enligt A nedan.

A. För att möjliggöra den nya verksamhetsinriktningen samt den sammanläggning av aktier som
föreslås enligt B nedan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra följande
paragrafer i bolagsordningen;
§ 3 Verksamhet
Föreslagen lydelse
Bolaget skall bedriva investeringsverksamhet, konsultverksamhet företrädesvis inom IT
lösningar, digitala och tryckta informationstjänster antingen för en specifik bransch eller för
en specifik affärsfunktion. Bolaget skall utveckla och sälja datorprogram, direkt eller indirekt
bedriva förmedling av informationstjänster samt äga och förvalta aktier, fast och lös
egendom och därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Föreslagen lydelse
Aktiekapitalet skall vara lägst 50 000 och högst 200 000 kronor
§ 5 Antal aktier
Föreslagen lydelse
Antal aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000
§ 6 Styrelse
Föreslagen lydelse
Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem styrelseledamöter med lägst en högst två
styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en
årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

B. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier, i
förhållande 1:1000, vilket resulterar i att ett tusen (1 000) aktier sammanläggs till en (1)
aktie. 566 000 aktier tillförs av huvudägaren utan kostnad för bolaget eller aktieägarna så att

antalet aktier rundas av uppåt till jämt antal och att alla aktieägare erhåller minst en aktie.
Samtidigt ökar aktiens kvotvärde från 0,005 kronor till 5 kronor.
Anledningen till sammanläggningen är att Bolaget vill åstadkomma ett för Bolaget
ändamålsenligt antal aktier.
Det föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för
sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om
sammanläggningen har registrerats vid Bolagsverket.

