Bilaga E

Styrelsens för AB Electrolux förslag till ändringar i bolagsordningen
vid årsstämman den 24 april 2006

Nuvarande lydelse

Styrelsens förslag till ny bolagsordning

§1
Bolagets firma är Aktiebolaget Electrolux. Bolaget är publikt
(publ).

§1
Bolagets firma är Aktiebolaget Electrolux. Bolaget är publikt
(publ).

§2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§3
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva handel
företrädesvis inom hushållskapitalvarubranschen samt
fabrikation av maskiner och redskap och att för vär va
och för valta aktier samt bedriva annan därmed förenlig
verksamhet.

§3
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva handel
företrädesvis inom hushållskapitalvarubranschen samt
fabrikation av maskiner och redskap och att för vär va
och för valta aktier samt bedriva annan därmed förenlig
verksamhet.

§4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst enmiljardfemhundramiljoner
(1.500.000.000) kronor och högst sexmiljarder
(6.000.000.000) kronor.

§4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst enmiljardfemhundramiljoner
(1.500.000.000) kronor och högst sexmiljarder
(6.000.000.000) kronor.

§5
Aktie skall lyda på fem (5) kronor.

§5
Antalet aktier skall vara lägst 300.000.000 och högst
1.200.000.000.

Aktier kan utgivas i tre serier, A och B samt C. Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A en röst,
medan aktie av serie B respektive serie C medför en
tiondels röst.

Aktier kan utgivas i tre serier, A och B samt C. Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A en röst,
medan aktie av serie B respektive serie C medför en
tiondels röst.

Aktier av serie A kan utgivas till högst så stor t antal att
sammanlagda antalet aktier av serie A utgör högst nio
tiondelar av hela antalet aktier i bolaget. Övriga aktier är av
serie B. Aktier av serie C får dock utges till ett antal av högst
27.457.000. Aktie av serie A och serie B berättigar till
samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktie
av serie C berättigar inte till vinstutdelning.

Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst
1.200.000.000, aktier av serie B till ett antal av högst
1.200.000.000 och aktier av serie C till ett antal av högst
27.457.000. Aktie av serie A och serie B berättigar till
samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktie av
serie C berättigar inte till vinstutdelning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut nya aktier
av serie A och serie B samt serie C, skall ägare av aktier av
serie A och serie B samt serie C äga företrädesrätt att teckna
nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal
aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier
som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas
samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt).
Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som
sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas
mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut
äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller k vittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B samt serie
C, skall ägare av aktier av serie A och serie B samt serie C
äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag
i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger
(primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär
företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning
(subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier
räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till
det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan
ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut aktier
endast av serie A eller serie B eller serie C skall samtliga
aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B
eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller k vittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B eller
serie C skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är
av serie A eller serie B eller serie C, äga företrädesrätt att
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut
äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller k vittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konver tibler har
aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som
om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att
teckna konver tibler som om emissionen gällde de aktier som
konver tiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning
i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning
i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller
k vittningsemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya
aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal
aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Där vid skall
gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av
samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter
er forderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt
slag.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya
aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal
aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Där vid skall
gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av
samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter
er forderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt
slag.

Nedsättning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av ägare av aktie av serie C eller
efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, äga
rum genom inlösen av aktie av serie C. Begäran från aktieägare skall framställas skriftligt till bolagets styrelse och
styrelsen skall behandla frågan sk yndsamt. Nedsättningsbeslut som fattas av styrelsen skall avse samtliga aktier av
serie C. När nedsättningsbeslut fattas, skall ett belopp
motsvarande nedsättningsbeloppet avsättas till reservfonden
om här för er forderliga medel finns tillgängliga.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av ägare av aktie av serie C eller
efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, äga
rum genom inlösen av aktie av serie C. Begäran från aktieägare skall framställas skriftligt till bolagets styrelse och
styrelsen skall behandla frågan sk yndsamt. Minskningsbeslut som fattas av styrelsen skall avse samtliga aktier
av serie C. När minskningsbeslut fattas, skall ett belopp
motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reser vfonden
om här för er forderliga medel finns tillgängliga.

Inlösenbeloppet per aktie av serie C skall vara aktiens
nominella belopp uppräknat per dag för inlösen med en
räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,05 procentenheter, räknat från dag för betalning av erlagd teckningslikvid. STIBOR 30 dagar fastställs på dag för betalning av
teckningslikviden.

Inlösenbeloppet per aktie av serie C skall vara aktiens kvotvärde uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om
STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,05 procentenheter, räknat
från dag för betalning av erlagd teckningslik vid. STIBOR 30
dagar fastställs på dag för betalning av teckningslik viden.

Ägare av till inlösen anmäld aktie skall vara sk yldig att
omedelbar t efter det han underrättats om inlösenbeslutet
taga lösen för aktien eller, där rättens tillstånd till nedsättningen er fordras, efter det han underrättats om att rättens
lagakraftvunna beslut registrerats.

Ägare av till inlösen anmäld aktie skall vara sk yldig att
omedelbar t efter det han underrättats om inlösenbeslutet
taga lösen för aktien eller, där Bolagsverkets tillstånd till
minskningen er fordras, efter det han underrättats om att
Bolagsverkets lagakraftvunna beslut registrerats.

§6
Styrelsen skall bestå av minst fem och högst femton
ledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöterna och
suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma
för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§6
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst femton
ledamöter med högst tio suppleanter.

§7
För revision av bolaget skall på bolagsstämma utses
ett registrerat revisionsbolag eller två revisorer med två
suppleanter.

§7
För revision av bolaget skall på bolagsstämma utses
ett registrerat revisionsbolag eller två revisorer med två
suppleanter.

§8
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§8
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§9
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering
i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet,
Dagens Nyheter eller annan rikstäckande dagstidning.

§9
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering
i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och
Dagens Nyheter.

§ 10
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla
antalet av honom företrädda aktier.

§ 10
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla
sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till
stämman före kl. 16.00, var vid antalet biträden skall uppges.
Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte
infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla
sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till
stämman före kl. 16.00, var vid antalet biträden skall uppges.
Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte
infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 11
Ordinarie bolagsstämma hålles inom sex månader efter
utgången av varje räkenskapsår.

§ 11
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling:

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden
förekomma till behandling:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)
10)
11)

val av ordförande vid stämman;
upprättande och godkännande av röstlängd;
godkännande av dagordning;
val av två justeringsmän;
prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen;
beslut
(a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern- resultaträkningen och
koncernbalansräkningen,
(b) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören,
(c) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen;
fastställande av antalet styrelseledamöter och
suppleanter;
fastställande av ar voden till styrelse och revisor eller
revisorer;
val av styrelse och, i förekommande fall, revisor eller
revisorer och revisorssuppleanter;
annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen (1975:1385).

–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–

val av ordförande vid stämman;
upprättande och godkännande av röstlängd;
godkännande av dagordning;
val av två justeringsmän;
prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen;
beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen,
b) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören,
c) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen;
fastställande av antalet styrelseledamöter och
suppleanter;
fastställande av ar voden till styrelse och revisor eller
revisorer;
val av styrelse och, i förekommande fall, revisor eller
revisorer och revisorssuppleanter;
annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen.

§ 12
Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken
eller i för teckning enligt 3 kap. 12 § aktiebolagslagen
(1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och,
vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare samt
att utöva aktieägares företrädesrätt att deltaga i emission.

§ 12
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument.

