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Kommuniké från extra bolagsstämma i Doxa AB (publ) 
 
 
På Doxa AB’s extra bolagsstämma den 26 september 2014, beslutades enhälligt följande: 
 

 att ändra bolagsordningens paragrafer §4 och §5 enligt följande: 

§4 Bolagets a t e a  tal s all  tg ra lägst            ronor o     gst 20.000.000 kronor. 

§5 Antalet a t er   bolaget s all  ara lägst            o     gst 40.000.000.  

 

 att bem nd ga st relsen att    d ett eller  lera t ll ällen  nder t den  ram t ll nästa 
årsstämma   atta besl t om n em ss on a  a t er  te  n ngso t oner o   eller  on ert bla 
s  ldebre    t relsen s all   nna besl ta om em ss on med a    else  rån a t eägarnas 
  reträdesrätt.  

 m ss on   enl g et med detta bem nd gande s all s e  å mar nadsmäss ga   ll or   t relsen 
s all äga bestämma   ll oren     r gt   r em ss oner enl gt detta bem nd gande samt  em som 
s all äga rätt att te  na a t erna  te  n ngso t onerna o   eller  on ert blerna    älet t ll att 
styrelsen skall kunna fatta besl t om em ss on med a    else  rån a t eägares   reträdesrätt är 
att bolaget s all   nna em ttera a t er  te  n ngso t oner o   eller  on ert bla s  ldebre    
samband med   r är  a  bolag eller r relser  samt   nna genom  ra r  tade em ss oner   s  te 
att  n  rs a  a  a  tal t ll bolaget.  

 er ställande d re t ren, eller den styrelsen utser, bemyndigas att   dta de smärre   ster ngar 
  detta besl t som  an  omma att  ara n d änd ga   samband med reg strer ng   d 
Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB. 

 

För ytterligare information, kontakta Torbjörn Larsson, VD  torbjorn.larsson@doxa.se 

 

Läs mer på webben: www.doxa.se 

Om produkten Ceramir: www.ceramir.se 

 

 

 

Kort om Doxa 
Doxa är ett uppsalabaserat dentalföretag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska 
produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, 
är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Doxa är listat på 
Nasdaq OMX First North med G&W Fondkommisson som Certified Adviser och Remium Nordic som 
Likviditetsgarant. 
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