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BESLUTSFÖRSLAG ENLIGT 20 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551) OM 

MINSKNING AV AKTIEKAPITAL GENOM INDRAGNING AV AKTIER I ENIRO GROUP AB 

(PUBL)  

 

SpectrumOne AB (publ), (”Huvudägaren”) föreslår att den extra bolagsstämman 2022 

beslutar om minskning av aktiekapitalet i Eniro Group AB (publ), (”Bolaget”) enligt följande.   

 

Bolagets aktiekapital ska minskas med 103 510,80 kronor genom inlösen av samtliga 258 777 

utestående preferensaktier av serie B. Ingen inlösen ska ske av stamaktier av serie A eller av 

preferensaktier av serie A. 

 

Den föreslagna minskningen ska ske genom indragning med ändamålet återbetalning till 

aktieägarna. Återbetalningen ska ske med ett belopp om 96 kronor per indragen preferensaktie 

av serie B, sammanlagt 24 842 592 kronor. Återbetalningen per aktie överstiger aktiens 

kvotvärde (0,40 kronor) med 95,60 kronor och sammantaget med ett belopp om 24 739 081,20 

kronor. 

 
Innehavare av preferensaktie av serie B ska härtill äga rätt att med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt teckna stamaktier av serie A intill ett belopp motsvarande inlösenlikviden. 

Teckningskursen ska motsvara kvotvärdet 0,40 kronor per stamaktie. Styrelsen kan komma 

att medge kvittning med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. 

 

Förslaget förutsätter att bolagsstämman beslutat i enlighet med förslagen i dagordningens 

punkter 7a)-7b) och däribland beslutat om en bolagsordningsändring. Beslutet villkoras av att 

den extra bolagsstämman också fattar beslut om omvandling av preferensaktier av serie A till 

stamaktier av serie A enligt dagordningspunkten 7d) liksom om nyemission av aktier enligt 

Huvudägarens förslag under dagordningspunkten 7e).  

 

Vidare ska styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag, före nästkommande 

årsstämma, för inlösen av samtliga preferensaktier av serie B och en senare dag för 

utbetalning av inlösenlikviden. Lösen av inlösenlikvidsfordran avses ske ca 5 vardagar från 

utgången av teckningstiden för den ovan nämnda nyemissionen. 

 

Inför den extra bolagsstämman finns inget enligt 17 kap. 3 § första stycket disponibelt belopp. 

Ett sådant belopp om ca 153 361 685 kronor tillskapas emellertid genom stämmans beslut om 

minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital under dagordningspunkten 7b). 

Efter genomförandet av inlösen av samtliga preferensaktier av serie B med återbetalning till 

aktieägarna återstår ett fritt eget kapital om ca 128 622 603 kronor.  

 

För giltigt beslut om indragning av samtliga preferensaktier av serie B krävs att beslutet biträds 

av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra 

stämman företrädda aktierna, samt därtill att förslaget även biträds av motsvarande majoritet 
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både inom aktieslaget preferensaktier av serie A och inom aktieslaget preferensaktier av serie 

B, i bägge fallen med avseende på de vid stämman företrädda aktierna av respektive aktieslag. 

 

 

Stockholm i augusti 2022 

SpectrumOne AB (publ) 

 

 

 

 


