Styrelsens för SSAB AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Mot bakgrund av styrelsens beslut den 21 april 2016 om nyemission av B-aktier med
företrädesrätt för bolagets aktieägare under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av
bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital och antal
aktier (§§ 4 och 5) i enlighet med följande:
§4
Nuvarande lydelse
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3.500.000.000 kronor och högst 14.000.000.000
kronor.
Föreslagen lydelse
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.800.000.000 kronor och högst 19.200.000.000
kronor.
§5
Nuvarande lydelse
Antalet aktier skall vara lägst 400.000.000 st och högst 1.600.000.000 st. Aktierna skall
kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A skall kunna
utges till ett antal av högst 1.600.000.000 st och aktier av serie B till ett antal av högst
1.600.000.000 st. Aktie av serie A medför en (1) röst medan aktie av serie B medför en
tiondels (1/10) röst. Aktier av serie A och aktier av serie B medför samma rätt till andel
av bolagets tillgångar och vinst.
Föreslagen lydelse
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Antalet aktier skall vara lägst 545.000.000 st och högst 2.180.000.000 st. Aktierna skall
kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A skall kunna
utges till ett antal av högst 2.180.000.000 st och aktier av serie B till ett antal av högst
2.180.000.000 st. Aktie av serie A medför en (1) röst medan aktie av serie B medför en
tiondels (1/10) röst. Aktier av serie A och aktier av serie B medför samma rätt till andel
av bolagets tillgångar och vinst.

Bolagsordningen ska efter den föreslagna ändringen ha den lydelse som framgår av
Bilaga A.
Bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan är giltigt endast
om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
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Beslutet enligt förslaget ovan är villkorat av att bolagsstämman beslutar att godkänna
styrelsens beslut den 21 april 2016 om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för
bolagets aktieägare.
Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av
ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid
Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller Euroclear Finland Ltd.

Stockholm i april 2016
SSAB AB (publ)
Styrelsen

