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Starbreeze AB (publ) 

Begäran om omvandling av aktier av serie A till serie B 

(OBS! Om aktierna finns i depå eller kapitalförsäkring ska begäran om 
omvandling istället framställas av förvaltaren eller försäkringsföretaget 
enligt deras rutiner.) 

Skickas till: 
Starbreeze AB (publ) 
Att: Styrelsen 
Box 7731 
103 95 Stockholm 
Sverige 

Vid en extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) den 5 juni 2015 beslutades att 
införa en aktiestruktur med A-aktier och B-aktier varigenom bolagsordningen 
ändrades så att bland annat ett omvandlingsförbehåll infördes med innebörden 
att A-aktier på begäran av ägaren till sådana aktier ska omvandlas till B-aktier. 

I enlighet med ovannämnda beslut begär jag/vi härmed att nedanstående aktier av 
serie A, som jag/vi äger och som finns på nedan angivna VP-konto, ska omvandlas 
till aktier av serie B. För det fall antalet A-aktier på nedan angivna VP-konto 
understiger det antal A-aktier som anges nedan begär jag/vi att det lägre antal A-
aktier som finns på kontot ska omvandlas. Intill dess aktier avseende B inbokats på 
nedan angivet VP-konto till följd av denna begäran om omvandling, får aktierna inte 
överlåtas. 

 

Antal aktier av serie A 

 

 

 

Aktierna finns registrerade på nedanstående VP-konto: 
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Uppgifter avseende ägare: 
 
Personnummer / Organisationsnummer 

Efternamn / Firma Tilltalsnamn 

Utdelningsadress 

Postnummer Postadress 

Telefon Epost 

Ort Datum 

Underskrift av aktieägare 

 

 
För frågor gällande omvandlingen, status samt förfarande, vänligen kontakta 
Remium som löpande ombesörjer omvandlingen på uppdrag av Starbreeze. Remium 
nås på telefon: 08-454 3270 eller mailadress backoffice@remium.com. 
 
Aktieägare som är juridisk person ska tillsammans med anmälningsblanketten även 
skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande 
behörighetshandling. 
 
För det fall begäran framställs för ovan angivna aktieägare genom dennes 
kontoförande institut såsom ombud erfordras inte originalunderskrift eller 
behörighetshandlingar. 
 
Då registreringsåtgärderna hos Bolagsverket och Euroclear vid omvandling kan ta tid 
kan någon tidsram för inbokning på VP-kontot av B-aktier inte anges, men 
aktieägaren bör påräkna att omvandlingen kan ta två-fyra veckor efter korrekt 
framställd begäran. För att underlätta omvandlingen anmodas aktieägare att tillställa 
sitt kontoförande institut en kopia av denna begäran. 
 


