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CONCENT HOLDING AB (PUBL) HAR VÄCKT TALAN 
MOT BOLAGETS TIDIGARE STYRELSE OCH VD 
 

Stockholm, 23 maj 2018  
 

Concent Holding AB (publ) ("Concent") har idag givit in stämningsansökningar till 
Stockholms tingsrätt mot bolagets tidigare styrelse och VD avseende krav på skadestånd 
hänförligt till utdelning på preferensaktier som aktieägarna, i enlighet med förslag av 
styrelsen, beslutade om den 11 mars och den 27 juni 2016. Concent anser att i 
balansräkningen för bolaget och koncernen hade aktier och goodwill tagits upp till värden 
som vida översteg de verkliga värdena. Hade aktie- och goodwillposten tagits upp till sitt 
rätta värde hade det saknats fritt eget kapital. Därutöver var likviditeten mycket 
ansträngd. Utdelningarna stred därmed mot aktiebolagslagens regler och utgjorde 
otillåtna värdeöverföringar som skadat Concent. 
 
Concent yrkar i stämningsansökningarna skadestånd om cirka 24 mkr samt ränta och 
ersättning för rättegångskostnader. Stämningsansökningarna utgör en del i det 
omfattande arbete som pågår med att reda ut turerna i Concent-koncernen under åren 
2014 – 2017. Det arbetet är pågående och kan leda till att ytterligare rättsliga åtgärder 
vidtas. 
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Om Concent 

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, 

samhällsansvar och finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa 

ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar 

hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätter som fler har råd med och platser där 

människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor med mera. Det goda samhället bygger vi nämligen 

tillsamman. 
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