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Kommuniké från extra bolagsstämma i REHACT AB 
 
Extra bolagsstämma har hållits i REHACT AB den 21 oktober. Stämman beslutade i enlighet med 
styrelsens förslag att en sammanläggning av aktier skall genomföras för att möjliggöra flytt till 
NASDAQ OMX First North. Styrelsen har därefter beslutat att avstämningsdag för 
sammanläggningen skall vara onsdag den 30 oktober. Bolagsstämman valde även Ola Alterå till ny 
ordinarie ledamot av styrelsen. 
 
Vid extra bolagsstämma i REHACT AB, som hölls kl 13.00 den 21 oktober 2013 på Engelbrektsplan 2, 
beslutades följande: 
 

 Stämman beslutade att ändra bolagsordningens §5 och §6 i enlighet med styrelsens förslag, 
innebärande att gränserna för antalet aktier minskas. Efter ändringen kan antalet aktier av 
serie A högst utgöra 750 000 st. Antalet aktier av serie B kan högst utgöra 10 000 000 st. 
Totalt kan antalet aktier i bolaget vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 st. 

 Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en sammanläggning av 
aktier, innebärande att 20 gamla aktier av serie A läggs samman till en (1) ny aktie av serie A 
samt att 20 aktier av serie B läggs samman till en (1) ny aktie av serie B.  
Bolagets huvudaktieägare har åtagit sig att vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s 
försorg tillhandahålla sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med 20 så 
många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbart med 20. 

 Stämman bemyndigade styrelsen att bestämma datum för sammanläggningen.  

 Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. 

 Stämman beslutade att utse Ola Alterå till ny ordinarie ledamot av styrelsen.  

 Stämman beslutade att styrelsens arvode för perioden fram till nästa ordinarie 
bolagsstämma skall vara två (2) basbelopp för ordinarie ledamot och fyra (4) basbelopp för 
styrelseordföranden. Ett basbelopp 2013 motsvarar 44 500 kr. 

 Samtliga beslut fattades enhälligt. 
 

 Styrelsen har på sammanträde i direkt anslutning till stämman beslutat att avstämningsdag 
för sammanläggningen av aktier skall vara onsdagen den 30 oktober 2013. 

 
Vid stämman var 63,6 procent av kapitalet och 73,4 procent av rösterna representerade. 
 
För ytterligare information: 
Svante Bengtsson, VD, REHACT AB 
Tel: +46 709 566 756 
Email: svante@rehact.com 
www.rehact.se 

 
 

REHACT AB (publ.) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet 
av extern energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges 
internationellt mest prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget 
utsågs 2008 av Världsnaturfonden WWF till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT är 
medlem i Sweden Green Building Council och Swedish American Green Alliance. År 2011 utsågs REHACTs VD, 
Svante Bengtsson, till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på 
AktieTorget. 
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