Styrelsens förslag till beslut huruvida Bolaget ska gå i likvidation eller driva
verksamheten vidare
Styrelsen för Bolaget har den 23 november 2018 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 §
aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande
över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets egna kapital understiger hälften av det
registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen för Bolaget skyldigt att kalla till
bolagstämma (första kontrollstämman). Om Bolagets eget kapital vid tiden för stämman ej uppgår till
minst det registrerade aktiekapitalet skall bolagsstämman pröva om Bolaget skall gå i likvidation eller
driva verksamheten vidare, varför styrelsen lämnar följande förslag:

Styrelsens primära förslag – verksamheten fortsätter
Styrelsens föreslår att kapitalbristen ska läkas genom bland annat nedsättning av det registrerade
aktiekapitalet samt genom därefter tillkommande åtgärder inkluderat nyemissioner. Styrelsen föreslår
därför att verksamheten drivs vidare och att Bolaget därmed inte ska gå i likvidation.
Ett beslut om fortsatt drift innebär att bolagsstämman skall sammankallas inom åtta månader från den
första kontrollstämman för att på nytt pröva frågan om Bolaget skall gå i likvidation på grundval av en
ny kontrollbalansräkning (andra kontrollstämma). Om Bolagets egna kapital enligt
kontrollbalansräkningen som läggs fram på den andra kontrollstämman inte uppgår till minst det
registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsen för Bolaget har den 23 november 2018 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 §
aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande
över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets egna kapital understiger hälften av det
registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen för Bolaget skyldigt att kalla till
bolagstämma (första kontrollstämman). Om Bolagets eget kapital vid tiden för stämman ej uppgår till
minst det registrerade aktiekapitalet skall bolagsstämman pröva om Bolaget skall gå i likvidation eller
driva verksamheten vidare, varför styrelsen lämnar följande förslag:

Styrelsens sekundära förslag – likvidation
Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen
(2005:551) att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. I
anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att förevarande bolagsstämma inte beslutar att
Bolaget skall driva verksamheten vidare, i andra hand att bolagsstämma beslutar att Bolaget skall gå i
likvidation.
Skälet för styrelsens sekundära förslag är att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade
aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen den 23 november 2018. Skulle
bolagsstämma besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen
registreras hos Bolagsverket. Styrelsen kan inte ange vilken dag Bolagets behållna tillgångar, om några,
beräknas kunna skiftas. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har
inget förslag till likvidator.

Styrelsen förslag till beslut om minskning av aktiekapital
Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 3 623 617 kronor. Ändamålet med minskningen
är förlusttäckning. Minskningen sker utan indragning av aktier.
Beslutet om minskning förutsätter att bolagsordningen ändras.
För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om ny bolagsordning
Styrelsen föreslår ändring av aktiekapitalets gränser till lägst 1 000 000 kr och högst 11 200 000 kr samt
lägst antal aktier till 25 000 000 st och högst 100 000 000 st, Bilaga A.
För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

_______________________

