STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM
BOLAGSORDNINGSÄNDRING OCH BYTE AV FÖRETAGSNAMN
Styrelsen för Dome Energy AB (publ) föreslår att stämman beslutar att ändra Bolagets företagsnamn
från Dome Energy AB (publ) till Reato Group AB (publ). Styrelsen föreslår även att stämman ska
besluta om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan.
§1 Bolagets firma (föreslagen lydelse ”Bolagets företagsnamn”)
Nuvarande lydelse
Bolagetsfirma är Dome Energy AB (publ).
Föreslagen lydelse
Bolagets företagsnamn är Reato Group AB (publ).
§3 Verksamhet
Nuvarande lydelse
Bolaget ska direkt eller indirekt vara verksamt inom olje- och gasindustrin samt köpa, förvalta och
försälja aktier och andelar i företag som verkar inom områdena råvaror och energi samt relaterad
teknik och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Föreslagen lydelse
Bolaget ska direkt eller indirekt vara verksamt inom alla delar av hotellbranschen, som leverantör av
tjänster, som hotelloperatör och som fastighetsägare men även kunna vara verksamt som
fastighetsägare i andra branscher och inom fastighetsförvaltning samt bedriva därmed förenlig
verksamhet såsom IT eller informationsteknisk verksamhet.
§4 Aktiekapital
Nuvarande lydelse
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 515 000 kronor och högst 2 060 000 kronor.
Föreslagen lydelse
Aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.
§5 Antal aktier
Nuvarande lydelse
Antal aktier ska vara lägst 7 381 729 och högst 29 526 916.
Föreslagen lydelse
Antalet aktier ska vara lägst 57 142 858 aktier och inte fler än 228 571 427 aktier.
§6 Avstämningsförbehåll
Nuvarande lydelse
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring
av finansiella instrument.
Föreslagen lydelse
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
§7 Bolagets styrelse
Nuvarande lydelse
Styrelsen består av 3 – 5 ledamöter med högst 3 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman för
tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Bolagsstämman ska bland styrelsens ledamöter utse den

som ska vara styrelseordförande. Bolagsstämman ska utse 1 eller 2 revisorer med eller utan
revisorssuppleanter.
Föreslagen lydelse
Styrelsen består av 3 – 7 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för
tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Bolagsstämman ska bland styrelsens ledamöter utse den
som skall vara styrelseordföranden. Bolagsstämman ska utse 1 eller 2 revisorer med eller utan
revisorssuppleanter.
Därutöver föreslås redaktionella ändringar.
Bolagsordningen får efter de föreslagna ändringarna ny lydelse enligt Bilaga A.
Beslut om ändring av bolagsordning enligt denna punkt 6 är villkorat av att stämman beslutar om
apportemission enligt punkt 7.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga
i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.
För beslut i enlighet med förslaget i denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
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