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Teckningsoptioner –
villkorsändring eller makulering
851 81 Sundsvall
0771-670 670
bolagsverket.se

Aktiebolag

Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt.
Underteckna och skicka in den i original. Läs mer på sidan 2.

Skicka till:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

1. Organisationsnummer och företagsnamn
Organisationsnummer

Företagsnamn

2. Kontaktuppgifter i ärendet
Kom ihåg att fylla i e-postadress och telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig.
Kontaktpersonens förnamn och efternamn

Företagsnamn

Postadress

Postnummer

Postort

E-postadress

Telefonnummer dagtid

Ev. depositionskontonr (tre siffror)

3. Anmälan gäller
Ändring av villkor i redan utgivna teckningsoptioner

Makulering av redan utgivna teckningsoptioner

4. Ändring av villkor i redan utgivna teckningsoptioner
Beslutsdatum för utgivandet av teckningsoptionerna

Ny tid för aktieteckning fr.o.m:

t.o.m:

Innebär villkorsändringen att det blir ett nytt belopp som aktiekapitalet kan komma att ökas med (genom aktieteckning)? Skriv det
nya beloppet här:
Annan ändring:
Försäkran
Härmed försäkras att de ändrade villkoren bedöms vara till fördel för innehavarna av optionerna. De ändrade villkoren bedöms
inte vara till uppenbar nackdel för aktieägarna.

5. Makulering av redan utgivna teckningsoptioner
Beslutsdatum för utgivandet av teckningsoptionerna

Samtliga teckningsoptioner har makulerats
Teckningsoptionerna har delvis makulerats. Av ursprungligt antal återstår:
Aktiekapitalet kan därmed (genom aktieteckning) komma att ökas med högst:

6. Övrigt
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7. Underskrift – använd blå bläckpenna
En styrelseledamot eller den verkställande direktören ska skriva under anmälan.
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Registreringsavgift
Kontaktpersonen i ärendet får ett meddelande med information om registreringsavgiften och hur den ska betalas. När
betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ditt ärende.
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Information
Använd den här blanketten när du ska anmäla villkorsändring eller makulering av
teckningsoptioner för ett aktiebolag. Vi skickar ett registreringsbevis när vi har
registrerat ärendet.
I e-tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in kan du kontrollera vad
som händer med ditt ärende och även betala registreringsavgiften. E-tjänster och mer
information hittar du på bolagsverket.se.

1. Organisationsnummer och företagsnamn
Fyll i organisationsnummer och företagsnamn.

2. Kontaktuppgifter i ärendet
Fyll i kontaktuppgifterna. Vi skickar i först hand meddelanden till kontaktpersonens epostadress.
Om du har ett ombud som har ett depositionskonto hos Bolagsverket och depositionskontot
ska användas för betalning av registreringsavgiften, ska du också fylla i det tresiffriga
kontonumret.

3. Anmälan gäller
Markera det som din anmälan gäller.

4. Ändring av villkor i redan utgivna teckningsoptioner
Fyll i det datum då teckningsoptionerna gavs ut samt vad ändringen gäller.
Alla innehavare av teckningsoptioner måste godkänna de ändringar som företaget har beslutat
om (samtycke). Om ändringarna bedöms vara till innehavarnas fördel behöver de dock inte
godkänna dem. Då ska istället en styrelseledamot eller den verkställande direktören försäkra
att de ändrade villkoren bedöms vara till fördel för innehavarna och att de inte är till uppenbar
nackdel för aktieägarna.
Bilagor

• Protokoll med beslut om ändring av villkoren (bestyrkt kopia).
• Samtycke (bestyrkt kopia) – om försäkran i blanketten inte är ifylld.
• De nya villkoren – det är inget krav att företaget ska skicka in dessa.

5. Makulering av redan utgivna teckningsoptioner
Fyll i det datum då teckningsoptionerna gavs ut samt uppgifterna om makuleringen. Inga
särskilda bilagor krävs vid anmälan om makulering av redan utgivna teckningsoptioner.

6. Övrigt
Här kan du fylla i övriga uppgifter.

7. Underskrift
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En styrelseledamot eller den verkställande direktören ska skriva under anmälan.

