
   

   

ADONnews Sweden AB rättelse av pressmeddelande från 27 

mars 2018 avseende kallelse till årsstämma 

 

Malmö, 27 mars 2018  

Rättelse sker avseende tillägg av punkt 22 ändring av bolagsordning. 
 

Kallelse till årsstämma (tillika första kontrollstämma) 2018 i ADONnews 

Sweden AB (publ) 

 

Aktieägarna i ADONnews Sweden AB (publ) (”ADONnews”), org. nr 556927-9242, kallas till årsstämma 

(tillika första kontrollstämma) tisdagen den 24 april 2018 kl. 14.00  i MAQS Advokatbyrås lokaler på 

Gibraltargatan 7 i Malmö. 
 

Anmälan och registrering 
 

Aktieä gäre som o nskär deltä i ä rsstä mmän skäll; dels värä info rd i den äv Eurocleär Sweden AB fo rdä äktieboken fem (5) 

värdägär fo re ä rsstä mmän - onsdägen den 18 äpril 2018, dels änmä lä sig hos ADONnews per post under ädress: 

ADONnews Sweden AB (publ), Skomäkäregätän 6-8, 211 34 Mälmo  eller viä e-post  ändreäs@ädonnews.com senäst 

onsdägen den 18 äpril 2018. Vid änmä län skäll uppges nämn, ädress, telefonnummer (dägtid), person- eller 

orgänisätionsnummer, äktieinnehäv och uppgift om eventuellä ombud/biträ den. Antälet äktier och ro ster i ADONnews 

uppgä r per dägen fo r dennä källelse till 406 877 457. 

 

Aktieä gäre som lä tit fo rvältärregistrerä sinä äktier hos bänk eller ännän fo rvältäre mä ste, fo r ätt hä rä tt ätt deltä i 

ä rsstä mmän, tillfä lligt inregistrerä sinä äktier i eget nämn i den äv Eurocleär Sweden AB fo rdä äktieboken. Sä dän 

omregistrering mä ste värä verkstä lld senäst onsdägen den 18 äpril 2018, vilket innebä r ätt äktieä gäre i god tid fo re dettä 

dätum mä ste meddelä sin o nskän hä rom till fo rvältären. 

 

Aktieä gäre som skäll fo reträ däs genom ombud skäll utfä rdä skriftlig och däteräd fullmäkt fo r ombudet. Om fullmäkten 

utfä rdäts äv juridisk person skäll bestyrkt kopiä äv registreringsbevis eller motsvärände fo r den juridiskä personen 

bifogäs. Fullmäkten och registreringsbeviset fä r inte värä ä ldre ä n ett ä r. Fullmäkten i originäl sämt eventuellt 

registreringsbevis bo r i god tid innän stä mmän insä ndäs per brev till boläget pä  ovän ängiven ädress. Fullmäktsformulä r 

tillhändähä lls pä  bolägets hemsidä www.mobileloyälty.com och sä nds till äktieä gäre som begä r det. 
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Förslag till dagordning 

1. Stä mmäns o ppnände. 

2. Väl äv ordfo rände vid ä rsstä mmän. 

3. Upprä ttände och godkä nnände äv ro stlä ngd. 

4. Godkä nnände äv dägordning. 

5. Väl äv en eller tvä  justeringsmä n. 

6. Pro vning äv om ä rsstä mmän blivit beho rigen sämmänkälläd. 

7. Främlä ggände äv ä rsredovisningen och revisionsberä ttelsen sämt koncernredovisningen och 

koncernrevisionsberä ttelsen. 

8. Verkstä llände direkto rens änfo rände. 

9. Redogo relse fo r styrelsens ärbete. 

10. Beslut om fäststä llände äv resultäträ kningen och bälänsrä kningen sämt koncernresultäträ kningen och 

koncernbälänsrä kningen. 

11. Beslut om dispositioner beträ ffände bolägets resultät enligt den fäststä lldä bälänsrä kningen. 

12. Beslut om änsvärsfrihet ä t styrelseledämo ternä och verkstä llände direkto ren. 

13. Bestä mmände äv äntälet styrelseledämo ter och styrelsesuppleänter. 

14. Fäststä llände äv ärvoden ä t styrelsen  

15. Fäststä llände äv ärvoden ä t revisorernä. 

16. Väl äv styrelseledämo ter. 

17. Väl äv styrelseordfo rände. 

18. Väl äv revisor, revisorsboläg sämt revisorssuppleänt 

19. Fäststä llände äv medlemmär i välberedningen. 

20. Främlä ggände äv kontrollbälänsrä kning (KBR 1) sämt revisorns yttrände o ver KBR 1 

21. Beslut huruvidä Boläget skäll gä  i likvidätion eller drivä verksämheten vidäre 

22. Beslut om ä ndring äv bolägsordningen 

23. Beslut om minskning äv äktiekäpitälet. 

24. Fo rsläg frä n styrelsen till beslut om bemyndigände fo r styrelsen ätt vidtä smä rre justeringär äv 

besluten 

25. Stä mmäns ävslutände. 

 

 

Disposition av bolagets resultat (punkt 11) 

Styrelsen och verkstä llände direkto ren fo reslä r ätt till fo rfogände stä ende vinstmedel bälänseräs i ny rä kning. 
  



   
 
 

 

Förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelsearvode, arvode till 

revisorerna samt val av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer och valberedning (punkterna; 13, 

14, 15, 16, 17, 18 och 19) 

Välberedningen fo reslä r fo ljände: 

 

- ätt äntälet styrelseledämo ter skäll värä 3 utän suppleänter (punkt 13), 

- ätt styrelseärvodet fo r tiden främ till nä stä ä rsstä mmä skäll utgä  med en kontäntersä ttning, om SEK 80 000 till 

styrelseordfo rände sämt SEK 30 000 värderä till o vrigä styrelseledämo ter (punkt 14),  

- Arvode till revisorn skäll utgä  enligt godkä nd rä kning (punkt 15),  

- ätt Go rän Bärsby (omväl), Andreäs Lärsson (omväl) sämt Häns Grevelius (omväl) vä ljs till ordinärie 

styrelseledämo ter (punkt 16). 

- ätt Go rän Bärsby vä ljs till styrelseordfo rände (punkt 17),  

- Nyväl äv revisionsboläget Deloitte AB med äuktor. rev. Henrik Ekstro m som huvudänsvärig revisor (punkt 18), 

och 

- Att välberedningen bestä r äv Styrelseordfo rände sämt Christiän Välentin (punkt 19). 

 

Beslut huruvida Bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare (punkt 21) 

Styrelsen här den 26 februäri 2018 upprä ttät en kontrollbälänsrä kning enligt 25 käp. 13 § äktiebolägslägen 

(2005:551) och lä tit dennä gränskäs äv Bolägets revisor, som här utfä rdät ett yttrände o ver densämmä. 

Kontrollbälänsrä kningen utvisär ätt bolägets egnä käpitäl understiger hä lften äv det registreräde äktiekäpitälet. 

Med änledning dä räv ä r styrelsen fo r Boläget skyldigt ätt källä till bolägstä mmä (första kontrollstämman). Om 

Bolägets eget käpitäl vid tiden fo r stä mmän ej uppgä r till minst det registreräde äktiekäpitälet skäll bolägsstä mmän 

pro vä om Boläget skäll gä  i likvidätion eller drivä verksämheten vidäre, värfo r styrelsen lä mnär fo ljände fo rsläg: 

 

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift 

Styrelsen här tägit främ en ä tgä rdsplän fo r ätt tillse ätt Bolägets egnä käpitäl skä ä terstä lläs. I enlighet med 

ä tgä rdsplänen här styrelsen under nä stkommände punkt pä  den fo reslägnä dägordningen fo reslägit ätt stä mmän 

fättär beslut om minskning äv äktiekäpitälet fo r tä ckning äv fo rlust. Fo r det fället ätt stä mmän fättär beslut i 

enlighet med styrelsens fo rsläg kommer det egnä käpitälet ätt värä ä terstä llt och uppgä  till minst det registreräde 

äktiekäpitälet efter det ätt beslutet här registreräts hos Bolägsverket. Styrelsen fo r dä ruto ver diskussioner med 

befintligä äktieä gäre och externä finänsiä rer om tillfo rände äv nytt käpitäl genom nyemission i syfte ätt ytterligäre 

stä rkä bolägets egnä käpitäl. 

 

Mot bäkgrund äv ovän fo reslä r styrelsen ätt boläget inte skä gä  i likvidätion utän ätt bolägets verksämhet skä driväs 

vidäre. Det ä r styrelsens uppfättning ätt äktieä gärnä och boläget ä r bä st betjä ntä äv ätt stä mmän beslutär om en 

fortsätt drift äv boläget i syfte ätt pä  bä stä sä tt tillvärätä bolägets intressen. 



   
 
 

Ett beslut om fortsätt drift innebä r ätt stä mmän skä sämmänkälläs inom ä ttä mä näder frä n dennä fo rstä 

kontrollstä mmä fo r ätt pä  nytt pro vä frä gän om boläget skä gä  i likvidätion (andra kontrollstämma). Info r den ändrä 

kontrollstä mmän skä styrelsen upprä ttä en ny kontrollbälänsrä kning och lä tä dennä gränskäs äv bolägets revisor. 

Om dennä kontrollbälänsrä kning inte utvisär ätt det egnä käpitälet ä terstä llts och uppgä r till minst det registreräde 

äktiekäpitälet ä r boläget skyldigt ätt trä dä i likvidätion. 

 

Styrelsens sekundära förslag – likvidation 

Styrelsen ä r enligt äktiebolägslägen skyldig ätt ä ven upprä ttä ett fo rsläg till beslut om likvidätion ätt fo relä ggäs 

stä mmän. I änledning dä räv fo reslä r styrelsen, under fo rutsä ttning ätt stä mmän inte beslutär ätt boläget skä drivä 

verksämheten vidäre enligt ovän, i ändrä händ ätt stä mmän beslutär ätt boläget skä gä  i likvidätion. 

Skä let fo r styrelsens sekundä rä fo rsläg ä r ätt bolägets egnä käpitäl, enligt den äv styrelsen upprä ttäde 

kontrollbälänsrä kningen, understiger hä lften äv det registreräde äktiekäpitälet. Fo r den hä ndelse stä mmän inte 

beslutär i enlighet med styrelsens fo rsläg ätt drivä verksämheten vidäre utän beslutär ätt boläget skä gä  i 

likvidätion, fo reslä s beslutet gä llä frä n den däg dä  Bolägsverket här registrerät beslutet sämt likvidätor här utsetts 

fo r boläget. Dägen fo r skifte äv bolägets ä terstä ende tillgä ngär (om nä grä) berä knäs, under fo rutsä ttning ätt ingä 

ofo rutseddä hä ndelser sker, ätt bolägets tillgä ngär reäliseräts sämt ätt boläget här uppfyllt sämtligä fo rpliktelser 

infällä under det tredje kvärtälet 2018. Nä gon skifteslikvid ä r fo rsiktighetsvis inte ätt pä rä knä. Med hä nsyn till de 

fo religgände omstä ndigheternä ä r det emellertid inte mo jligt ätt go rä ännät ä n en grov uppskättning äv 

skifteslikvidens storlek. Styrelsen här inget fo rsläg till likvidätor. 

 

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 22) 

 

Bolägets bolägsordning, § 4, skä ä ndräs sä  ätt äktiekäpitälet skä utgo rä lä gst 1 miljon kronor (1 000 000) och ho gst 

4 miljoner kronor (4 000 000) istä llet fo r nuvärände tjugo miljoner kronor (20 000 000) och ho gst ä ttähundrä 

miljoner kronor 

(800 000 000). 

Bolägsordningen fä r efter ä ndring enligt dennä punkt 22 ny lydelse enligt Bilägä A. 

Besluten om minskning äv äktiekäpitälet och ä ndring äv bolägsordningen enligt dennä punkt 22 fo rutsä tter och ä r 

beroende äv värändrä, värfo r styrelsen fo reslä r ätt bolägsstä mmän fättär ett gemensämt beslut om fo rslägen. 

 

Beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 23) 

I syfte ätt tä ckä bolägets änsämläde fo rlust och sämtidigt bä ttre änpässä storleken pä  äktiekäpitälet till bolägets främtidä 

verksämhet och kostnäder, fo reslä r styrelsen ätt ä rsstä mmän beslutär om minskning äv äktiekäpitälet enligt fo ljände: 

 

A. Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning 

A ndämä let med minskningen ä r tä ckning äv fo rlust. 

Bolägets äktiekäpitäl skä minskäs med 23 942 478 kronor. 

Minskningen skä genomfo räs utän indrägning äv äktier. 



   
 
 

 

B. Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital 

A ndämä let med minskningen ä r ävsä ttning till fritt eget käpitäl. 

Bolägets äktiekäpitäl skä minskäs med 15 744 998 kronor. 

Minskningen skä genomfo räs utän indrägning äv äktier. 

 

Bolägets äktiekäpitäl, som fo r nä rvärände uppgä r till 40 687 745,70 kronor, skä minskäs med totält 39 687 745 kr fo r 

tä ckning äv fo rlust sämt ävsä ttning till fritt eget käpitäl. Minskningen skä ske utän indrägning äv äktier och utän 

ä terbetälning till äktieä gärnä. Efter minskningen äv äktiekäpitälet kommer bolägets äktiekäpitäl ätt uppgä  till 1 000 

000,70 kronor, fo rdelät pä  sämmänlägt 406 877 457 äktier. Minskningen innebä r en sä nkning äv äktiernäs kvotvä rde frä n 

10 o re till 0,2458 o re. 

Dä  minskningen äv äktiekäpitälet ryms inom bolägsordningens grä nser sker ingen fo rä ndring äv bolägsordningen med 

änledning äv minskningen. 

Besluten om minskning äv äktiekäpitälet fo rutsä tter och ä r villkoräd äv ätt bolägets bolägsordning ä ndräs enligt punkt 22 

ovän. 

Besluten om minskning äv äktiekäpitälet enligt B krä ver tillstä nd frä n Bolägsverket. 

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten (punkten 24) 

Styrelsen fo reslä r ätt stä mmän bemyndigär styrelsen ätt vidtä sä dänä smä rre justeringär äv de pä  stä mmän fättäde 

besluten i den utsträ ckning dettä ä r erforderligt fo r registrering äv besluten. 

__________________________________________ 
 
 

Fo r giltigt beslut enligt punkternä 22 och 23 erfordräs ätt beslutet biträ ds äv äktieä gäre som fo reträ der minst tvä  

tredjedelär äv sä vä l de ängivnä ro sternä som de äktier som ä r fo reträ ddä vid stä mmän.  

Redovisningshändlingär och revisionsberä ttelsen tillsämmäns med o vrigä händlingär enligt 7 käp 25 § 

äktiebolägslägen, kontrollbälänsrä kning, revisorns yttrände o ver kontrollbälänsrä kningen sämt händlingär enligt 

25 käp. 4 § äktiebolägslägen, de fullstä ndigä fo rslägen enligt punkternä ovän sämt ett motiverät yttrände 

beträ ffände fo rsläg frä n styrelsen kommer ätt hä lläs tillgä ngligä hos boläget pä  Skomäkäregätän 6-8, i Mälmo  sämt 

pä  bolägets hemsidä senäst tre respektive tvä  veckor fo re ä rsstä mmän och kommer ätt sä ndäs till äktieä gäre som sä  

begä r och uppger sin postädress. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 
 

För mer information kontakta: 

Andreas Ericsson VD 

andreas@adonnews.com 

Göran Barsby Ordförande         

goran.barsby@telia.com 

För mer information, kontakta: 

Andreas Ericsson 

VD 

andreas@adonnews.com 

Göran Barsby 

Ordförande 

goran.barsby@telia.com 

 

Om ADONnews  

ADONnews Sweden AB är ett innovativt företag inom mediateknologi med en strävan att göra annonsering enklare. Med stöd av 
vårt egenutvecklade affärssystem, ADONnews, arbetar vi för att förenkla och förbättra medieägarnas affärer med den lokala 
annonsören. Våra intäkter skapas genom annonsörernas bokningar på adonnews.com som digital handelsplats. 
 
ADONnews handlas på AktieTorget, Stockholm (ticker: ADON). 

www.adonnews.com 

Denna information är sådan information som ADONnews Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 
27 mars 2018.  

 

mailto:andreas@adonnews.com
mailto:goran.barsby@telia.com
http://adonnews.com/
http://www.adonnews.com/

