
Möjligt att omvandla från B- till A-aktier i
Absolicon
Nu finns möjlighet att omvandla Absolicons B-aktie som har en röst på bolagsstämman
till A-aktie som har tio röster. De röststarkare A-aktierna handlas dock inte på Spotlight.
För aktier som finns på depå måste bank eller förvaltare skicka ansökan till
fondkommissionären senast 1 september.

I Absolicon finns numera två aktieslag. Alla aktier omvandlades 21 juli 2022 efter beslut på
bolagsstämman till B-aktier som handlas på Spotlight Stock Exchange med kortnamn ABSL B.
Den som så önskar kan under en period omvandla sina B-aktier som har en röst på
bolagsstämman till A-aktier som har tio röster. De röststarkare A-aktierna handlas dock inte på
Spotlight.

A-aktier och B-aktier skall enligt praxis behandlas lika vad gäller till exempel utdelning från
bolaget eller värdering vid försäljning av aktier.

Det går att omvandla A-aktier till B-aktier igen efter ansökan till Absolicons styrelse om man vill
handla med aktierna på Spotlight. Sådana ansökningar kommer att hanteras på ordinarie
styrelsemöten som hålls ungefär var annan månad.

Syftet med förändringen är att försvåra fientliga övertaganden och tydliggöra styrningen av
bolaget. Eniara AB, som innehar 6,7% av aktierna i Absolicon och som ägs av Absolicons
grundare och vd Joakim Byström, kommer att konvertera hela innehavet till A-aktier.

Blankett för att konvertera sina B-aktier till A-aktier finns på Absolicons hemsida, läs
instruktionen i blanketten noga. De flesta aktieägare har aktierna på depå och då skall
blanketten skickas till aktuell bank eller förvaltare. De skickar sedan informationen vidare till
fondkommissionären Hagberg & Arneborn Fondkommission AB. Ansökan om konvertering
måste finnas hos fondkommissionären senast 1 september 2022.

Hämta blankett för att omvandla B- till A-aktier, här.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad
solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska
verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet
paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två
robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2
solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning
av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade
produktionslinor för T160.

https://www.absolicon.com/sv/investor/bolagsstyrning/

