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Digital Vision AB (publ) kallar till extra bolagsstämma efter 
genomfört åtgärdsprogram 
 
Stockholm, 2004-08-17 – Digital Vision har sedan den 13 februari varit noterade på Stockholms-
börsens observationslista. Detta på grund av en period med finansiella svårigheter och låg 
ägarspridning. Digital Vision upprättade den 12 februari en så kallad kontrollbalansräkning vilken 
behandlades på den ordinarie bolagsstämman den 14 april. Efter den ordinarie bolagsstämman har 
en rad åtgärder genomförts för att tillvarata möjligheter till tillväxt och lönsamhet samt för att uppfylla 
Stockholmsbörsens noteringskrav. Dessa åtgärder har bland annat inbegripit en emission med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare samt en riktad emission till allmänheten. Utfallet av 
emissionerna var mycket gott och tillförde bolaget en sammanlagd emissionslikvid uppgående till 
cirka 33,6 miljoner kronor (varav ca 16,4 miljoner kronor kontant och ca 17,2 miljoner kronor genom 
kvittning av fordran) före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 2,0 miljoner kronor. 
Emissionslikviden skall främst användas till accelererad produktutveckling och ökad marknads-
närvaro. Produktutvecklingen inkluderar bland annat arbete med att ta fram nästa generation 
bildbehandlingssystem samt framtagandet av generiska produktplattformar. Emissionslikviden skall 
även användas i rörelsen fram till dess att bolaget åter är kassaflödespositivt. Styrelsen avser nu att 
verka för att bolaget flyttas från Stockholmsbörsens observationslista. 
 
Digital Vision har nu upprättat en så kallad andra kontrollbalansräkning i enlighet med aktiebolags-
lagens regler därom som utvisar att det egna kapitalet är återställt. Med anledning härav har styrelsen 
beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 31 augusti. Kallelsen bifogas detta pressmeddelande 
och finns införd i Svenska Dagbladet och PoIT idag. Styrelsen föreslår att bolagets verksamhet skall 
fortsätta att bedrivas. Förslaget stöds av majoritetsägaren Littco S.a.r.l. som innehar ca 52,5 procent 
av röster och kapital i bolaget. 
 
”Det är mycket glädjande att vi nu lyckats genomföra ett omfattande åtgärdsprogram. Jag vill ta 
tillfället i akt att tacka Digital Visions aktieägare som visat fortsatt förtroende för bolaget under 
genomförandet av detta åtgärdsprogram. Emissionerna har genomförts dels för att offensivt tillvarata 
möjligheter till tillväxt och lönsamhet utan att riskera bolagets likviditetssituation, dels för att öka 
antalet aktieägare i bolaget för att säkerställa Stockholmsbörsens krav på ägarspridning. Efter den 
extra bolagsstämman den 31 augusti kan vi nu med full kraft fokusera på den affärsmässiga och 
operativa utvecklingen av bolaget”, säger Bengt Broman, verkställande direktör i Digital Vision. 
 
 
 
Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, 
multimedia och distribution av digital-TV: 
• Media Mastering, digital slutbearbetning av bland annat spelfilm, reklam- och TV-produktioner samt anpassning 

till DVD 
• Media Networking, anpassning av bild och ljud till digitala sändningsnät 
Företaget grundades 1988. Digital Vision-koncernen består av ett svenskt moderbolag samt ett försäljningsbolag i 
USA. Verksamheten utgörs av utveckling, försäljning och support av system. Digital Vision är noterat på 
Stockholmsbörsens O-lista. 
 
 
 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Bengt Broman, e-post: bengt.broman@digitalvision.se, mobil: 070-570 10 30, fax: 08-546 182 09 

Digital Vision AB (publ), org.nr. 556319-4041, Solna Strandväg 98, SE-171 54  SOLNA 
Hemsida: www.digitalvision.se 
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Kallelse till extra bolagsstämma i Digital Vision AB (publ) 

Aktieägarna i Digital Vision AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 31 augusti 
2004 klockan 18:00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm. 
Anmälan m m 
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall 

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken lördagen den 21 augusti 2004 (införandet 
måste dock på grund av mellankommande veckoslut ske senast fredagen den 20 augusti), 

dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 27 augusti 2004, 
klockan 12.00. 

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Solna Strandväg 
98, 171 54 Solna, per fax 08-546 182 09, per telefon 08-546 182 12 eller via e-post: 
eva.nilsson@digitalvision.se. Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, 
adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, 
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste 
underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 20 augusti 2004. 

Förslag till dagordning 
1 Val av ordförande vid stämman. 
2 Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3 Godkännande av dagordning. 
4 Val av en eller två justeringsmän. 
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6 Framläggande av kontrollbalansräkning enligt 13 kap. 15 § aktiebolagslagen (1975:1385) 

jämte revisorns yttrande häröver samt prövning av om bolaget skall gå i likvidation. 

Förslag till beslut 
Framläggande av kontrollbalansräkning enligt 13 kap. 15 § aktiebolagslagen (1975:1385) samt 
prövning av om bolaget skall gå i likvidation m.m. (punkt 6) 

Efter att styrelsen den 12 februari 2004 antagit en kontrollbalansräkning som visade att bolagets eget 
kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet kallades till ordinarie bolagsstämma den 14 
april 2004 i enlighet med 13 kap. 14 § aktiebolagslagen (första kontrollstämman) för prövning av 
frågan om bolaget skulle träda i likvidation. Vid första kontrollstämman beslutades att bolagets 
verksamhet skulle fortsätta bedrivas. Enligt 13 kap. 15 § aktiebolagslagen skall bolagsstämman 
(andra kontrollstämman) inom åtta månader från det att den första kontrollstämman beslutade 
fortsätta bolagets verksamhet, på nytt pröva frågan om bolaget skall träda i likvidation. 

Styrelsen föreslår mot bakgrund av att bolagets eget kapital beräknat enligt 13 kap. 13 § 
aktiebolagslagen överstiger bolagets registrerade aktiekaptial att bolagets verksamhet skall fortsätta 
att bedrivas. Förslaget stöds av majoritetsägaren Littco S.a.r.l. som innehar ca 52,5 procent av röster 
och kapital i bolaget. 

För den händelse bolagsstämman inte följer styrelsens förslag utan beslutar att bolaget skall försättas 
i likvidation åligger det styrelsen enligt 13 kap. 2 § aktiebolagslagen att upprätta ett förslag till 
likvidationsbeslut, i vilket fall likvidationsbeslutet föreslås träda ikraft omedelbart. Styrelsen beräknar 
att skifte kommer att vara avslutat under början av 2005, dock förväntas aktieägarna inte kunna 
erhålla någon skifteslikvid efter avslutad likvidation.  

Övrigt 
Fullständigt förslag till beslut enligt ovan jämte handlingar enligt 13 kap. 3 § aktiebolagslagen 
(1975:1385) kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adress Solna Strandväg 98, Solna, från och 
med den 17 augusti 2004. Kontrollbalansräkningen utvisande att det egna kapitalet är till fullo 
återställt kommer hållas tillgängligt hos bolaget från och med den 24 augusti 2004. De aktieägare 
som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes 
per post eller via e-post. 

_____________________ 
Stockholm i augusti 2004 
Digital Vision AB (publ) 


