
   

   

Uppdatering kring Bolagets finansiella ställning  
 

Med anledning av att det funnits ska l att anta att Bolagets eget kapital understigit ha lften av 
det registrerade aktiekapitalet har styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen uppra ttat en 
kontrollbalansra kning och beslutat om denna vid styrelsemo te 26 februari 2018. 
Kontrollbalansra kningen, utvisar att bolagets eget kapital, bera knat enligt 25 kap. 14 § 
aktiebolagslagen, understiger ha lften av det registrerade aktiekapitalet.  
Kontrollbalansra kningen kommer av denna anledning att la ggas fram av styrelsen vid 
a rssta mman i bolaget. 
  
Bolagets aktiekapital uppga r till 40 687 786 kr och bolagets totala eget kapital uppga r till 
16 745 555 kr. Bolagets fo rha llandevis ho ga aktiekapital i fo rha llandet till totala eget 
kapital i bolaget a r relaterat till de emissioner som genomfo rts i bolaget till kvotva rde och 
da rmed i sin helhet tillfo rts bolagets aktiekapital. 
  
Styrelsen kommer i kallelsen till a rssta mma att la mna fo rslag om nedsa ttning av bolagets 
aktiekapital. 
 
Genom detta kommer bolagets eget kapital att a tersta llas. Vidare go r styrelsen 
bedo mningen att detta inte pa verkar bolagets operativa verksamhet. 
 
Vidare har bolaget i sin bokslutskommunike  informerat om att uppstarten av externa 
sa ljpartners ga r la ngsammare a n vad som initialt bedo mts. Vidare framga r att styrelsens 
bedo mning om positivt kassaflo de kvarsta r dock med en fo rskjutning till tredje kvartalet.   
Med anledning av ovan kra vs en la ngsiktig finansiering till dess att positivt kassaflo de 
uppna s. Styrelsen utreder mo jligheten till kapitalanskaffning. Bolaget har fo r avsikt att 
redogo ra fo r detta i samband med utskick av kallelse till a rssta mman 2018. Styrelsens 
bedo mning a r att bolagets likviditet a r intakt till dess att la ngsiktig finansiering a r pa  plats. 
Detta bera knas dock ske senast vid bolagets a rssta mman 2018. 
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