Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Dentware AB org.
nr. 556872-5112, den 20 januari 2017
i Göteborg.

1.

Bolagsstämmans öppnande
Styrelsens ordförande Stefan Jacobsson förklarade stämman öppnad.

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd
En förteckning över närvarande aktieägare och röstlängd upprättades enligt bilaga
1.
Röstlängden godkändes av stämman.

3.

Val av ordförande
Stämman beslutade att utse Stefan Jacobsson till stämmans ordförande. Det
antecknas att såsom sekreterare tjänstgjorde Henrik Werner.

4.

Val av en eller två personer att justera protokollet

Stämman utsåg Tommy Andersson att jämte ordföranden justera protokollet.

5.

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Stämman förklarade att de ansåg att stämman var behörigen sammankallad.

6.

Godkännande av dagordning
Stämman beslutade att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

7.

Ändring av bolagsordning
Det beslutades om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag,
bilaga 2.
Beslutet var enhälligt
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8.

Stämmans avslutande
Ordförande förklarade stämman avslutad.
Vid protokollet

…………………….
Henrik Werner

Justeras:

………………………
Stefan Jacobsson

…………………
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Bilaga 1
Röstlängd Dentware AB

20

januari 2017

Aktieägare

Aktier och röster

Tomas Levin

700

Stefan Jacobsson

80000

Oggiw AB genom

55000

JHS Konsult genom
Jan Seehusen
Gert Kjellen
Tommy Andersson
Hans E. V Karlsson
Lennart Lundberg
Lars Eriksson

4322748
500000
1875
343424
3000
15000
145487

Lars Erik Peterson

3410

Tommy Bertilsson

30000

TOTALT
7 kap. 29 §
Vid bolagsstämman ska det upprättas en förteckning över närvarande aktieägare, ombud och
biträden.
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Bilaga 2

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen,
varigenom orten för styrelsens säte ändras från Västra Götalands län, Göteborgs
kommun till Skåne län, Helsingborgs kommun (§ [ 2 ]). Vidare föreslår styrelsen att
bolagsstämman beslutar om att ändring av bolagsordningen, varigenom bolagets firma
ändras från Dentware Scandinavia AB (publ) till Wiema AB (publ) ( §[1]) och att
styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de justeringar av firmaförslaget
som krävs för att få bolagsordningen registrerad.

