
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra 7 § i bolagsordningen. Den föreslagna ändringen 
följer nedan.

7 § Kallelse till bolagsstämma / Convening of shareholders’ meeting 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets 
webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Meddelande till aktieägarna ska 
ske genom brev med posten. 
Notice of shareholders’ meeting shall be given by announcement in Post- och Inrikes Tidningar and 
on the company’s website. It shall be announced in Svenska Dagbladet that notice has been 
published. Other notices to shareholders shall be sent by post. 

Den föreslagna bolagsordningen framgår i sin helhet av Bilaga A.

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att förslaget biträds av aktieägare 
representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman 
företrädda aktierna.

____________

Borås i mars 2021

WA Wallvision AB (publ)

Styrelsen
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Bilaga A

N.B. The English text is an in-house translation.

BOLAGSORDNING
ARTICLES OF ASSOCIATION

för / for
WA Wallvision AB (publ) 

(org nr / Reg. No. 556809-6191)

1 § Firma / Company name
Bolagets firma är WA Wallvision AB (publ).
The company name is WA Wallvision AB (publ). 

2 § Styrelsens säte / Registered office
Styrelsen har sitt säte i Borås.
The registered head office of the company is in Borås. 

3 § Verksamhet / Objects of the company
Bolaget ska, direkt eller indirekt, tillverka och sälja tapeter, äga och förvalta aktier och 
andelar i dotterbolag samt tillhandahålla administrativa tjänster för dessa bolag och 
bedriva därmed förenlig verksamhet.
The objects of the company shall be to, directly or indirectly, produce and sell wallpaper, 
own and administer shares in subsidiaries and to provide administrative services for 
these companies and conduct thereto related business.

4 § Aktiekapital / Share capital
Aktiekapitalet utgör lägst 150.000.000 kronor och högst 600.000.000 kronor.
The share capital shall be not less than SEK 150,000,000 and not more than SEK 
600,000,000. 

5 § Antal aktier / Amount of shares 
Antalet aktier ska uppgå till lägst 150.000.000 och högst 600.000.000 stycken.
The number of shares shall be not less than 150,000,000 not more than 600,000,000.

Aktier kan ges ut i två serier, stamaktier samt preferensaktier. Av varje aktieklass kan 
utges högst 100 procent av det totala antalet aktier i bolaget. 
Shares may be issued in two series: Ordinary Shares and Preferred Shares. Shares of 
either class may be issued up to an amount corresponding to 100 per cent of the total 
number of shares.

Preferensaktier ska berättiga till två röster. Stamaktier ska berättiga till en röst.
Preferred Shares shall carry two votes. Ordinary Shares share shall carry one vote.
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5.1 § Nyemission m.m. / New issue etc.
Vid nyemission av stamaktier och preferensaktier som inte sker mot betalning med 
apportegendom, ska ägare av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna 
nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär 
företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga 
aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den 
teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i 
förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån det inte kan ske, genom 
lottning.
In the event of a new issue of Ordinary Shares and Preferred Shares where payment is 
not to be made in kind, owners of Ordinary Shares and owners of Preferred Shares shall 
enjoy preferential rights to subscribe for new shares of the same class pro rata to the 
number of shares previously held by them (primary preferential right). Shares which are 
not subscribed for pursuant to the primary preferential rights shall be offered to all 
shareholders for subscription (secondary preferential right). If the shares thus offered are 
not sufficient for the subscription pursuant to the secondary preferential rights, the 
shares shall be allocated between the subscribers pro rata to the number of shares 
previously held and, to the extent such allocation cannot be effected, by the drawing of 
lots.

Vid nyemission av aktier av endast stamaktier eller preferensaktier som inte sker mot 
betalning med apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är 
stamaktier eller preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det 
antal aktier de förut äger.
In the event of a new issue of either Ordinary Shares or Preferred Shares where payment 
is not to be made in kind, all shareholders shall, irrespective of whether their shares are 
Ordinary Shares or Preferred Shares, have preferential rights to subscribe for new 
shares pro rata to the number of shares previously held by them.

Vid emission av teckningsoptioner och konvertibler som inte sker mot betalning med 
apportegendom, ska ägare av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt på 
motsvarande sätt som i första och andra styckena ovan.
In the event of issues of warrants or convertible debentures where payment is not to be 
made in kind, owners of Ordinary Shares and owners of Preferred Shares shall enjoy 
preferential rights, in accordance with what is set out in sections one and two above.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut 
om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
The above shall not limit the right to resolve upon an issue with a deviation from the 
shareholders’ preferential rights.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje 
aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid 
ska gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande 
till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i 
möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut 
nya aktier av nytt slag.
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In the event of a bonus issue, new shares of each class shall be issued pro rata to the 
number of shares of the same class previously issued. In this connection, the owners of 
old shares of a certain class shall have preferential rights to new shares of the same class 
in proportion to their share of the share capital. This shall not restrict the possibility of 
issuing new shares of a new class by means of a bonus issue, following the required 
amendment to the articles of association.

5.2 § Vinstutdelning / Dividend
Preferensaktier ska såvitt avser rätt till vinstutdelning ha företrädesrätt till en utdelning 
motsvarande vad som genomsnittligen betalats vid teckning av samtliga preferensaktier 
uppräknat med en årlig kapitaliserad ränta om tio procent (kapitaliserat årsvis den 31 
december) i den mån detta belopp inte tidigare utbetalats (”Förtursbeloppet”). Räntan 
börjar belöpa den 7 december 2015. Därefter ska aktierna ha lika rätt till bolagets vinst 
oavsett aktieslag. 
Preferred Shares shall entitle the holder to receive preferential dividend, corresponding 
to what has in average been paid at subscription for all Preferred shares adjusted 
upwards with an annual interest of 10 per cent per annum (accumulated annually on 31 
December) to the extent this amount has not been paid out previously (the “Priority 
Amount”). The interest starts accrue 7 December 2015. All dividends in addition thereto 
shall be allocated equally between the different classes of shares. 

5.3 § Likvidation m.m. / Liquidation etc
Vid bolagets upplösning ska preferensaktier ha företrädesrätt framför stamaktier att 
erhålla ett belopp per preferensaktie motsvarande Förtursbeloppet. Om det belopp som är 
tillgängligt för ägare av preferensaktier inte är tillräckligt för att täcka dessas rätt till 
Förtursbeloppet, ska det belopp som finns tillgängligt fördelas mellan ägare av 
preferensaktier i förhållande till deras innehav av preferensaktier. Sedan det belopp som 
ägare till preferensaktier har rätt att erhålla på grund av företrädesrätt har utbetalats ska 
aktierna ha lika rätt till återstående tillgångar oavsett aktieslag.
In the event of a dissolution of the company, Preferred Shares shall entitle the holder to 
receive preferential dividend over Ordinary Shares, until the holders of Preferred Shares 
have received an amount per share corresponding to the Priority Amount. If the available 
amount is insufficient for the preferential distribution, the available amount shall be 
allocated between the holders of Preferred Shares in proportion to the number of 
Preferred Shares held. Any assets in addition to the preferential distribution shall be 
allocated equally between the different classes of shares. 

6 § Styrelse och revisorer / Board of directors and company auditors
Styrelsen ska bestå av 3 – 10 ledamöter med högst 5 suppleanter.
The board of directors shall consist of 3 – 10 members with a maximum of 5 deputy 
members. 

Bolaget ska ha 1 – 2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat 
revisionsbolag. 
The company shall have 1 – 2 auditors, with not more than 2 deputy auditors, or a 
registered auditing company.

7 § Kallelse till bolagsstämma / Convening of shareholders’ meeting
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Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt 
på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. 
Notice of shareholders´ meeting shall be given by announcement in Post- och Inrikes 
Tidningar and on the company´s website. It shall be announced in Svenska Dagbladet 
that notice has been published. 

8 § Öppnande av stämma / Opening of shareholders´meeting
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder 
förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts. 
The chairman of the board, or a person so appointed by the board, is to open the 
shareholders´ meeting and preside over its proceedings until a chairman has been elected 
for the meeting.

9 § Årsstämma / Annual general meeting
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
The annual general meeting shall be held annually within 6 months after the end of the 
financial year.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
The following business shall be considered at the annual general meeting:

1) Val av ordförande vid stämman;
Election of chairman of the meeting

2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
Drawing up and approval of the voting list

3) Godkännande av dagordning;
Approval of the agenda

4) Val av en eller två justeringsmän;
Election of one or two persons to certify the minutes

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Determination of whether the meeting was duly convened 

6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande 
fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

    Presentation of the submitted annual report and auditors´ report and, where applicable, 
the consolidated annual report and the auditors´ report for the group 

7) Beslut 
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
Resolutions
a) regarding the adoption of the income statement and balance sheet and, where 

applicable, the consolidated income statement and balance sheet
b) regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet
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c) regarding the discharge from liability of the board members and of the managing 
director

8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall revisorsarvoden;
           Determination of fees for the board and, where applicable, for the auditors

9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella 
    revisionssuppleanter;
    Election of the board and, where applicable, an auditing company or auditors and deputy 

auditors (if any)

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Other matters which rests upon the meeting according to the Swedish Companies Act or   

  the company´s articles of association 

10 § Räkenskapsår / Financial year
Bolagets räkenskapsår ska vara 0101–1231. 
The company´s financial year shall be 0101–1231. 

11 § Hembud / Post-transfer purchase right
Har aktie, genom köp, byte, gåva, bodelning, arv, testamente, bolagsskifte, fusion, 
delning eller genom annat slag av förvärv övergått från aktieägare till någon, som inte 
förut är aktieägare i bolaget, skall aktien hembjudas Litorina Kapital III L,P. (LP no. 
11863) till inlösen. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än 
erbjudandet omfattar. 
If a share, by way of purchase, exchange, gift, separation of property, succession, will, 
distribution of the company, merger, separation or some other kind of acquisition, has 
been transferred from a shareholder to a person not previously a shareholder in the 
company, the share shall be offered for sale (post-transfer 
purchase right) to Litorina Kapital IIIL.P. (LP no. 11863). The post-transfer purchase 
offer may not be exercised in respect of a lower number of shares than the number of 
shares covered by the offer. 

Förvärvaren av aktier, som omfattas av hembudsförbehållet, skall snarast efter förvärvet 
skriftligen anmäla aktieövergången till bolagets styrelse. Anmälan skall innehålla uppgift 
om den ersättning som har lämnats för aktierna och de villkor förvärvaren ställer för 
inlösen.
The acquirer of shares covered by the reservation of post-transfer purchase right shall, 
as soon as possible following the acquisition, notify the company's board of directors in 
writing of the transfer of the shares. The notification shall contain information on the 
consideration paid for the shares and the acquirer's conditions for redemption of the 
shares.

När anmälan om aktiernas övergång har gjorts, skall styrelsen genast (i) anteckna detta i 
aktieboken med uppgift om dagen för anmälan och (ii) lämna en underrättelse om 
hembudet till den lösningsberättigade parten.
When a notification of the transfer of the shares has been given, the board of directors 
shall immediately (i) make a note of this in the share register, stating the day of 
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notification, and (ii) notify party with a post-transfer purchase right of the offer of post-
transfer purchase.

Den som vill utöva lösningsrätt skall skriftligen anmäla detta till bolagets styrelse senast 
två månader från dagen för förvärvarens behöriga anmälan tili styrelsen enligt ovan. 
Lösningsanspråket skall av styrelsen genast antecknas i aktieboken med uppgift om 
dagen för anmälan.
Anyone wishing to exercise its post-transfer purchase right shall notify the board of 
directors thereof in writing within two months from the day the board of directors 
received the acquirer's due notification in accordance with the above. The board of 
directors shall immediately note the request for exercise of the 
post-transfer purchase right in the share register, stating the date of the notification.

Lösenbeloppet skall, om aktierna överlåtits mot vederlag, motsvara vederlaget och annars 
motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden.
If the shares were transferred against any consideration, the redemption price shall be 
equal to the consideration paid and, in other cases, to the price that could be expected in 
a sale of the shares in normal circumstances.

Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan 
om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan i tvisten i den ordning som 
föreskrivs nedan. 
Sådan talan skall väckas senast två månader från den dag lösningsanspråket framställdes 
hos bolaget enligt ovanstående föreskrifter.
If the acquirer and the person requesting to exercise its right of redemption do not agree 
on the redemption, the person who requested redemption of the shares shall have the 
right to bring an action, in the manner stated below. Such an action shall be brought 
within two months from the day the person notified the company of its request to exercise 
its redemption right in accordance with the above 
provisions.

Lösenbeloppet skall erläggas inom två månader från den tidpunkt då lösenbeloppet blev 
bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom skiljedom.
The redemption price shall be paid within two months from the time when such price was 
determined by agreement between the parties or by way of arbitration.

Under tiden från den hembudspliktiges förvärv av de hembudspliktiga aktierna till dess 
att den definitive ägaren är införd i aktieboken (hembudstiden), har förvärvaren rätt till 
vinstutdelning och företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och 
konvertibler.
During the period from the acquiring third party's acquisition of the shares subject to 
post-transfer purchase right until the time when the final owner of the shares is registered 
in the share register (the offer period), the acquiring third party has the right to dividends 
and priority right to subscription for 
new shares, warrants and convertibles.

Om inte inom föreskriven tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller 
om lösenbelopp inte betalas inom föreskriven tid, äger den som har gjort hembudet rätt 
att bli registrerad för aktierna ifråga.
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If no person with a post-transfer purchase right applies for exercise of its right within the 
stipulated time, or if the redemption price is not paid within the stipulated time, the 
acquirer having offered the shares for 
post-transfer purchase shall be entitled to be registered as owner of the shares.

Avlider aktieägare, vars aktier omfattas av detta hembudsförbehåll, och övergår aktierna 
inte inom ett år från dödsfallet till ny ägare, gäller förbehållet gentemot dödsboet. 
Dödsboet skall i sådant fall göra anmälan enligt andra stycket i denna § 11 när 
hembudsplikten inträder.
If a shareholder, whose shares are subject to this post-transfer purchase right provision, 
passes away, and the shares are not transferred to a new owner within one year from the 
date of decease, this provision shall apply to the deceased's estate. In such case, the 
estate shall make a notification in accordance with the second paragraph of this clause 
11, at the time the obligation to offer the shares for redemption takes effect.

Tvist om lösningsrätt av aktie och om lösenbeloppets storlek skall slutligt avgöras genom 
skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet 
ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.
Any dispute over the post-transfer purchase right of shares and the redemption price 
shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules for Expedited 
Arbitrations of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. The seat 
of the arbitration shall be Stockholm. The language of
the proceedings shall be Swedish. Swedish law shall apply to the dispute.

____________________


