
SAMMANLÄGGNING AV AKTIER I MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (PUBL) 
 
Extra bolagsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) den 28 april 2014 
beslutade att genomföra en sammanläggning (omvänd split) av bolagets aktier i 
förhållandet 1:400, det vill säga 400 befintliga aktier byts ut mot en ny aktie. 
Anledningen till sammanläggningen är att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal 
aktier.  
 
Aktieägare vars innehav på avstämningsdagen för sammanläggningen inte är jämt delbart 
med 400 skall från Bolagets största aktieägare ME Intressenter AB kostnadsfritt erhålla en 
eller flera så kallade garantiaktier så att sådan aktieägares innehav blir jämt delbart med 400. 
Antalet aktier i bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till 14 774 008. 
 
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för 
sammanläggningen. Styrelsen i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) har beslutat att 
avstämningsdagen för sammanläggningen ska infalla onsdag den 28 maj.  
 
Ovan innebär att sista dag som aktie handlas före sammanläggningen är fredag den 23 maj 
2014 och första dag som aktie handlas efter sammanläggningen är måndag den 26 maj 2014. 

Tidplan för sammanläggningen 
23 maj 2014 Sista dag för handel med gammal aktie 
26 maj 2014 Handel med de sammanlagda aktierna påbörjas 
28 maj 2014 Avstämningsdag för sammanläggningen 

 

Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB, Krokslätts Parkgata 4, Box 234, 431 23 Mölndal, 

031-745 50 00. 

För mer information, v.v. kontakta: 

Frans Blom 

VD, Modern Ekonomi 

Tel: +46 (0) 21 470 36 05; Mobil +46 (0) 707 45 42 02 

Mail: frans.blom@modernekonomi.se  

 

Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade tjänster genom bl a tillgång 

till en gemensam teknisk plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt finansieringshjälp. 

Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 135 medarbetare fördelade på 13 platser. Huvudkontoret finns i 

Västerås. www.modernekonomi.se 
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