
   

 
 
PRESSMEDDELANDE  7 juli 2015 
 
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument, eller 
krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juli 2015 klockan 14.00.  

 
 

 
Ägarförändringar i MSC Konsult AB, ny tillförordnad VD, extra bo-
lagsstämma 
 
 
Ägarförändringar 
 
Enligt Finansinspektionens offentliggjorda flaggningsmeddelanden under juni 2015 har MSC Konsult 
AB:s tidigare största ägare Muazzam Choudhury sålt större delen av sitt aktieinnehav i MSC Konsult 
AB och flera nya aktieägare har förvärvat aktier och vissa befintliga aktieägare har ökat sitt aktieinne-
hav.  
 
Tillförordnad VD 
 
Till följd av ägarförändringarna har styrelsen i MSC Konsult AB idag utsett CFO Torbjörn Nilsson till tf 
VD tillsvidare istället för nuvarande tf VD Muazzam Choudhury, samt beslutat att styrelsens ordföran-
de Peter Gustafson går in som arbetande styrelseordförande.  
 
Muazzam Choudhury avgår också per idag som styrelseledamot i MSC Konsult AB och dess dotterbo-
lag. 
 
Extra bolagsstämma 
 
Till följd av ägarförändringarna har aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget skriftli-
gen begärt att en extra bolagsstämma ska sammankallas för att behandla förslag till vissa ändringar i 
bolagsordningen, val av tre nya styrelseledamöter utöver två av de befintliga ledamöterna, ändring av 
styrelsearvoden, utseende av ny valberedning samt bemyndigande för styrelsen att besluta om emis-
sioner. 
 
Extra bolagsstämma kommer att äga rum tisdagen den 11 augusti 2015 kl. 12.00 i bolagets lokaler på 
Kungsgatan 64 i Stockholm. 
 
Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras i enlighet med aktiebolagslagens bestäm-
melser.  
 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Peter Gustafson, styrelseordförande, 073 - 442 46 62  
Torbjörn Nilsson, CFO, tf VD, 070 - 497 57 41 
 
 
 
MSC Konsult AB (publ)  
Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm  
Tel: +46 8 446 55 00  
http://www.msc.se, info@msc.se  
Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309  

 

Detta är MSC 

MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och Projektled-

ning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar 

av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans,  

transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på Nasdaq 

OMX  Stockholm. 


