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Kallelse till extra bolagsstämma i Studsvik AB (publ) 
 
Aktieägarna i Studsvik AB (publ), org nr 556501-0997, kallas till extra 
bolagsstämma måndagen den 11 februari 2013 kl 15:30 på IVAs 
Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Lokalerna öppnas för 
registrering kl 14:30. 
 
Anmälan m m 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 februari 2013 samt 
anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 5 februari kl 12:00, 
antingen per brev till Studsvik AB, Box 556, 611 10 Nyköping, per telefon 
0155-22 10 33, via fax 0155-26 30 00 eller via e-post studsvik@studsvik.se. 
Anmälan kan också göras på Studsviks hemsida www.studsvik.se. Vid 
anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon-
nummer och antal aktier. 
 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att 
delta med rösträtt i bolagsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos 
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast 
tisdagen den 5 februari 2013. Aktieägaren måste i god tid före denna dag 
begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering. 
 
Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda skriftlig, daterad fullmakt 
för ombudet. Fullmakt utfärdad för juridisk person skall åtföljas av bestyrkt 
kopia av ett registreringsbevis, ej äldre än ett år. Fullmakt i original bör i 
god tid före stämman skickas till Studsvik AB. Fullmaktsformulär finns 
tillgängligt på bolagets hemsida, www.studsvik.se, och kan också beställas 
per telefon, 0155-22 10 33. 
 
Aktieägare som önskar medföra biträde skall anmäla detta inom den tid och 
på det sätt som gäller för aktieägare. 
 
På bolagsstämman kommer följande ärenden att tas upp till  
behandling 
1 Öppnande av stämman. 
2 Val av ordförande vid stämman. 
3 Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4 Godkännande av dagordning. 
5 Val av en eller två justeringsmän. 
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7 Godkännande av försäljningen av dotterbolaget Studsvik SAS. 
8 Övriga frågor. 
9 Stämmans avslutande. 
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Beslutsförslag punkt 7  
Studsvik bedriver sedan 2008 verksamhet i Frankrike inom ramen för det 
helägda dotterbolaget Studsvik SAS. Rörelsen är inriktad på tjänster med 
lågt förädlingsvärde och har sedan starten gått med betydande förluster. 
Rörelseförlusterna uppgår sedan starten till drygt 2 miljoner euro. Baserat 
på en ingående strategisk analys och mot bakgrund av verksamhetens 
utveckling har styrelsen gjort bedömningen att bolaget skall avvecklas 
alternativt avyttras.  
 
Avtal har tecknats om försäljning av det franska dotterbolaget Studsvik SAS. 
Avtalet innebär att Studsvik säljer Studsvik SAS till HPS Nuclear Services 
SARL. HPS Nuclear Services SARL kontrolleras av en av de ledande 
befattningshavarna i Studsvik SAS, Thierry Hoffmann med familj, varför 
överlåtelsen måste godkännas av bolagsstämman i Studsvik AB. 
 
Avtalet med HPS Nuclear Services SARL innebär i huvuddrag: 

• Köpeskillingen för 100 procent av aktierna uppgår till 1 euro. 
• Studsvik kapitaliserar upp bolaget så att ackumulerade 

förluster per den 31 december 2012 elimineras samt tillför 
ytterligare ca 800 tusen euro inför försäljningen. 

• Bolaget namnändras inför försäljningen till ett namn som inte 
kan förväxlas med Studsvik. 

• Köparen kan ställa eventuella krav på Studsvik inom ramen för 
avtalet under en 12-månadersperiod med högst 80 tusen euro. 

• Studsvikkoncernen hindras inte att framöver bedriva verk-
samhet i Frankrike. 

 
Transaktionen kommer att belasta koncernens resultat 2012 med ca 
8 miljoner kronor.  
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner en överlåtelse av aktierna 
i Studsvik SAS i enlighet med villkoren som de i huvuddrag presenterats 
ovan. 
 
Nyköping i januari 2013 
 
STUDSVIK AB (publ) 
 
Styrelsen 
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