
 
 

 
  

Advanced Stabilized Technologies Group AB (ASTG) 
Org.nr 556943 - 8442 
 

Pressmeddelande 
20 november 2019 
(NGM:ASTG) 
 
 

ASTG AB: Bolagsstämmokommuniké 
 
ASTG AB har per den 20 november 2019 genomfört extra bolagsstämma på advokatbyrån Synch i 
Stockholm. 
 
Bolagsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av 
bolagsordningen, i huvudsak innebärande i) att gällande gränser för aktiekapital samt antalet 
aktier ändras på så sätt att bolagets aktiekapital ska vara lägst 821 639 SEK och högst 3 286 558 
SEK och antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000, (ii) att antalet A-aktier 
oförändrat ska vara lägst 150 000 och högst 600 000 samt att antalet B-aktier ska vara lägst 11 
850 000 och högst 47 400 000, samt (iii) att det införs tillägg om att aktieägare som vill delta vid 
bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende 
förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som 
anges i kallelsen till stämma. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem (5) vardagar före 
stämman. 
 
Ytterligare information samt den nya bolagsordningen finns tillgängliga på bolagets hemsida, 
www.astg.se. 
 
 
 
Om Advanced Stabilized Technologies Group AB 
 
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB. 
 
ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för 
framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SAT:s 
antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem (IMU:er) som är avsedda för 
mätning av rörelser i tre dimensioner. 
 
Bolagets säte är i Stockholm. 

 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:  
Carsten Drachmann, CEO 
Email: carsten.drachmann@astg.se 
Telefon: +44-7444 475949 

 



 
 

  
Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 20 november 2019 kl. 23.00 CET.  


