
 

BOLAGSORDNING FÖR CANDLES SCANDINA VIA AB 
ARTICLES OF ASSOCIATION OF CANDLES SCANDINA VIA AB 

Org. nr 556791-4147 
Reg. no. 556791-4147 

Antagen på extra bolagsstämma den 30 april 2021 2021. 
Adopted at the extra general meeting held on 3(/" April 2021. 

1 § Företagsnamn / Company name
Bolagets företagsnamn är Candles Scandinavia AB. Bolaget är publikt (pub!). 
The company's company name is Candles Scandinavia AB. The company is a public company 
(publ). 

2 § Styrelsens säte/ Registered office of the company 
Styrelsen har sitt säte i Örebro kommun. 
The board oj directors shall have its registered office in the municipality oj Örebro. 

3 § Verksamhet/ Objects ofthe company
Bolaget ska bedriva tillverkning och import av doft- och doftfria ljus, ljustillbehör samt övriga 
interiörprodukter och därmed förenlig verksamhet. 
The purpose oj the company is to manujacture and import scented and scent jree candles, 
candle accessories and other interior products as well as activities compatible therewith. 

4 § Aktiekapital och antal aktier/ Share capita/ and number of shares.
Aktiekapitalet utgör lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor. Antalet aktier ska vara 
lägst 7 000 000 och högst 28 000 000. 
The share capita! shall be not less than SEK 700,000 and not more than SEK 2,800,000. The 
number oj shares shall be not less than 7,000,000 and not more than 28,000,000. 

Aktierna ska ges ut i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie A medför tio (10) röster per 
aktie och aktier av serie B medför en (1) röst per aktie. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett 
antal motsvararande hela aktiekapitalet. 
The shares shall be issued in two share classes, Class A shares and Class B shares. Class A 
shares carry ten (] 0) votes per share and Class B shares carry one (1) vote per share. Shares oj 
either share class may be issued in a number corresponding to the entire share capita!. 

Beslutar bolaget att genomföra kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en 
gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier 
innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt 
ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda 
erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna 
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antalet aktier de förut äger i bolaget. I den 
mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning. 
If the company resolves to issue new shares through cash issue or set-oj issue, an old share 
shall give prejerential rights to a new share oj the same share class in relation to the number oj 
shares previously owned by the shareholder (primary prejerential rights). Shares that are not 
subscribed jor with primary prejerential rights shall be offered to all shareholders (subsidiary 
prejerential rights). If the number oj shares offered jor subscription with subsidiary prejerential 
rights are not sufficient, the shares shall be distributed among the subscribing shareholders in 
relation to the total number oj shares previously owned in the company. To the extent that this 
cannot be done for a certain share/certain shares, distribution shall take place through a lottery 
draw. 

The English text is a translation only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall control. 








