
Styrelsens för Evolution Gaming Group AB (publ) förslag till beslut om ändring 
av § 3 och § 11 i bolagsordningen 

 

Punkt 12 b): Beslut om ändring av § 3 i bolagsordningen 

Styrelsen föreslår en ändring av verksamhetsföremål i § 3 i bolagsordningen i syfte att anpassa 

formuleringen av verksamhetsföremålet till den verksamhet som bolaget bedriver. 

Nuvarande lydelse: 

§ 3 Verksamhet  
§ 3 Operations 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, producera, marknadsföra och tillhandahålla tekniska lösningar och 

kommersiella tjänster för distribution via Internet och andra medier samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. 
The object of the company’s business shall be to develop, produce, market and provide technical solutions and commercial services distributed 

via the Internet and other mediums and carry out other operations consistent therewith. 

Föreslagen lydelse: 

§ 3 Verksamhet 
§ 3 Operations 

Bolaget ska äga och förvalta lös egendom och tillhandahålla strategiska och administrativa tjänster till koncernens bolag samt 

bedriva därmed förenlig verksamhet. 

The company shall own and manage moveable property and provide strategic and administrative services to the companies of the group and 

carry out operations consistent therewith. 

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två 

tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Fullständig föreslagen bolagsordning i ny lydelse finns tillgänglig på bolagets webbplats, 

www.evolutiongaming.com. 

* * * 

Stockholm i mars 2018 

Evolution Gaming Group AB (publ) 

Styrelsen 

  



Punkt 12 c): Beslut om ändring av § 11 i bolagsordningen 

Styrelsen föreslår en redaktionell ändring i § 11 i bolagsordningen med anledning av att kontoförings-

lagen har bytt namn. 

Nuvarande lydelse: 

§ 11 Avstämningsförbehåll 
§ 11 Central securities depository registration 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 

instrument. 
The company’s shares shall be registered in a central securities depository register pursuant to the Swedish financial instruments accounts act 

(SFS 1998:1479). 

Föreslagen lydelse: 

§ 11 Avstämningsförbehåll 
§ 11 Central securities depository registration 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 

kontoföring av finansiella instrument. 
The company’s shares shall be registered in a central securities depository register pursuant to the Swedish Central Securities Depositories and 

Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479). 

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två 

tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Fullständig föreslagen bolagsordning i ny lydelse finns tillgänglig på bolagets webbplats, 

www.evolutiongaming.com. 

* * * 

Stockholm i mars 2018 

Evolution Gaming Group AB (publ) 

Styrelsen 

 


