
 
 

ADONnews Sweden AB (Publ) offentliggör kallelse till 

årsstämma 2018 samt uppdatering av bolagets kapitalbehov 

Malmö, 27 mars 2018 – ADONnews Sweden AB  

 

Information av bolagets kapitalbehov 

I enlighet med bolagets a rsredovisning samt tidigare pressmeddelande, 16 mars 2018, medfo r nuvarande strategi ett 

behov av externt kapital pa  1,5 MSEK till dess att bolaget uppna r positivt kassaflo de. Styrelsen vidha ller sin bedo mning 

avseende kapitalbehov.  

Bolaget har erha llit ett la ngfristigt la n fra n bolagets huvuda gare om 1,5 MSEK. La net lo per pa  12 ma nader med en ra nta 

om 6%. Den fo rsta utav tre rater om 0,5 MSEK har erha llits. 

 
 

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 
 

Aktiea gare som o nskar delta i a rssta mman skall; dels vara info rd i den av Euroclear Sweden AB fo rda aktieboken fem (5) 

vardagar fo re a rssta mman - onsdagen den 18 april 2018, dels anma la sig hos ADONnews per post under adress: 

ADONnews Sweden AB (publ), Skomakaregatan 6-8, 211 34 Malmo  eller via e-post andreas@adonnews.com senast 

onsdagen den 18 april 2018. Vid anma lan skall uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller 

organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/bitra den. Antalet aktier och ro ster i ADONnews 

uppga r per dagen fo r denna kallelse till 406 877 457. 

 

Aktiea gare som la tit fo rvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan fo rvaltare ma ste, fo r att ha ra tt att delta i 

a rssta mman, tillfa lligt inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB fo rda aktieboken. Sa dan 

omregistrering ma ste vara verksta lld senast onsdagen den 18 april 2018, vilket inneba r att aktiea gare i god tid fo re detta 

datum ma ste meddela sin o nskan ha rom till fo rvaltaren. 

 

Aktiea gare som skall fo retra das genom ombud skall utfa rda skriftlig och daterad fullmakt fo r ombudet. Om fullmakten 

utfa rdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande fo r den juridiska personen 

bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset fa r inte vara a ldre a n ett a r. Fullmakten i original samt eventuellt 

registreringsbevis bo r i god tid innan sta mman insa ndas per brev till bolaget pa  ovan angiven adress. Fullmaktsformula r 

tillhandaha lls pa  bolagets hemsida www.mobileloyalty.com och sa nds till aktiea gare som bega r det. 
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Förslag till dagordning 

1. Sta mmans o ppnande. 

2. Val av ordfo rande vid a rssta mman. 

3. Uppra ttande och godka nnande av ro stla ngd. 

4. Godka nnande av dagordning. 

5. Val av en eller tva  justeringsma n. 

6. Pro vning av om a rssta mman blivit beho rigen sammankallad. 

7. Framla ggande av a rsredovisningen och revisionsbera ttelsen samt koncernredovisningen och 

koncernrevisionsbera ttelsen. 

8. Verksta llande direkto rens anfo rande. 

9. Redogo relse fo r styrelsens arbete. 

10. Beslut om faststa llande av resultatra kningen och balansra kningen samt koncernresultatra kningen och 

koncernbalansra kningen. 

11. Beslut om dispositioner betra ffande bolagets resultat enligt den faststa llda balansra kningen. 

12. Beslut om ansvarsfrihet a t styrelseledamo terna och verksta llande direkto ren. 

13. Besta mmande av antalet styrelseledamo ter och styrelsesuppleanter. 

14. Faststa llande av arvoden a t styrelsen  

15. Faststa llande av arvoden a t revisorerna. 

16. Val av styrelseledamo ter. 

17. Val av styrelseordfo rande. 

18. Val av revisor, revisorsbolag samt revisorssuppleant 

19. Faststa llande av medlemmar i valberedningen. 

20. Framla ggande av kontrollbalansra kning (KBR 1) samt revisorns yttrande o ver KBR 1 

21. Beslut huruvida Bolaget skall ga  i likvidation eller driva verksamheten vidare 

22. Beslut om minskning av aktiekapitalet. 

23. Fo rslag fra n styrelsen till beslut om bemyndigande fo r styrelsen att vidta sma rre justeringar av 

besluten 

24. Sta mmans avslutande. 

 

Disposition av bolagets resultat (punkt 11) 

Styrelsen och verksta llande direkto ren fo resla r att till fo rfogande sta ende vinstmedel balanseras i ny ra 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) 

Valberedningen fo resla r fo ljande: 



   
 
 

 

- att antalet styrelseledamo ter skall vara 3 utan suppleanter (punkt 13), 

- att styrelsearvodet fo r tiden fram till na sta a rssta mma skall utga  med en kontantersa ttning, om SEK 80 000 till 

styrelseordfo rande samt SEK 30 000 vardera till o vriga styrelseledamo ter (punkt 14),  

- Arvode till revisorn skall utga  enligt godka nd ra kning (punkt 15),  

- att Go ran Barsby (omval), Andreas Larsson (omval) samt Hans Grevelius (omval) va ljs till ordinarie 

styrelseledamo ter (punkt 16). 

- att Go ran Barsby va ljs till styrelseordfo rande (punkt 17),  

- Omval av revisionsbolaget Deloitte AB med auktor. rev. Henrik Ekstro m som huvudansvarig revisor (punkt 18), 

och 

- Att valberedningen besta r av Styrelseordfo rande samt Christian Valentin (punkt 19). 

 

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

Styrelsen har den 26 februari 2018 uppra ttat en kontrollbalansra kning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen 

(2005:551) och la tit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfa rdat ett yttrande o ver densamma. 

Kontrollbalansra kningen utvisar att bolagets egna kapital understiger ha lften av det registrerade aktiekapitalet. 

Med anledning da rav a r styrelsen fo r Bolaget skyldigt att kalla till bolagsta mma (första kontrollstämman). Om 

Bolagets eget kapital vid tiden fo r sta mman ej uppga r till minst det registrerade aktiekapitalet skall bolagssta mman 

pro va om Bolaget skall ga  i likvidation eller driva verksamheten vidare, varfo r styrelsen la mnar fo ljande fo rslag: 

 

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift 

Styrelsen har tagit fram en a tga rdsplan fo r att tillse att Bolagets egna kapital ska a tersta llas. I enlighet med 

a tga rdsplanen har styrelsen under na stkommande punkt pa  den fo reslagna dagordningen fo reslagit att sta mman 

fattar beslut om minskning av aktiekapitalet fo r ta ckning av fo rlust. Fo r det fallet att sta mman fattar beslut i 

enlighet med styrelsens fo rslag kommer det egna kapitalet att vara a tersta llt och uppga  till minst det registrerade 

aktiekapitalet efter det att beslutet har registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen fo r da ruto ver diskussioner med 

befintliga aktiea gare och externa finansia rer om tillfo rande av nytt kapital genom nyemission i syfte att ytterligare 

sta rka bolagets egna kapital. 

 

Mot bakgrund av ovan fo resla r styrelsen att bolaget inte ska ga  i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas 

vidare. Det a r styrelsens uppfattning att aktiea garna och bolaget a r ba st betja nta av att sta mman beslutar om en 

fortsatt drift av bolaget i syfte att pa  ba sta sa tt tillvarata bolagets intressen. 

Ett beslut om fortsatt drift inneba r att sta mman ska sammankallas inom a tta ma nader fra n denna fo rsta 

kontrollsta mma fo r att pa  nytt pro va fra gan om bolaget ska ga  i likvidation (andra kontrollstämma). Info r den andra 

kontrollsta mman ska styrelsen uppra tta en ny kontrollbalansra kning och la ta denna granskas av bolagets revisor. 

Om denna kontrollbalansra kning inte utvisar att det egna kapitalet a tersta llts och uppga r till minst det registrerade 

aktiekapitalet a r bolaget skyldigt att tra da i likvidation. 

 



   
 
 

Styrelsens sekundära förslag – likvidation 

Styrelsen a r enligt aktiebolagslagen skyldig att a ven uppra tta ett fo rslag till beslut om likvidation att fo rela ggas 

sta mman. I anledning da rav fo resla r styrelsen, under fo rutsa ttning att sta mman inte beslutar att bolaget ska driva 

verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att sta mman beslutar att bolaget ska ga  i likvidation. 

Ska let fo r styrelsens sekunda ra fo rslag a r att bolagets egna kapital, enligt den av styrelsen uppra ttade 

kontrollbalansra kningen, understiger ha lften av det registrerade aktiekapitalet. Fo r den ha ndelse sta mman inte 

beslutar i enlighet med styrelsens fo rslag att driva verksamheten vidare utan beslutar att bolaget ska ga  i 

likvidation, fo resla s beslutet ga lla fra n den dag da  Bolagsverket har registrerat beslutet samt likvidator har utsetts 

fo r bolaget. Dagen fo r skifte av bolagets a tersta ende tillga ngar (om na gra) bera knas, under fo rutsa ttning att inga 

ofo rutsedda ha ndelser sker, att bolagets tillga ngar realiserats samt att bolaget har uppfyllt samtliga fo rpliktelser 

infalla under det tredje kvartalet 2018. Na gon skifteslikvid a r fo rsiktighetsvis inte att pa ra kna. Med ha nsyn till de 

fo religgande omsta ndigheterna a r det emellertid inte mo jligt att go ra annat a n en grov uppskattning av 

skifteslikvidens storlek. Styrelsen har inget fo rslag till likvidator. 

 

Beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 22) 

I syfte att ta cka bolagets ansamlade fo rlust och samtidigt ba ttre anpassa storleken pa  aktiekapitalet till bolagets framtida 

verksamhet och kostnader, fo resla r styrelsen att a rssta mman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt fo ljande: 

 

A. Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning 

A ndama let med minskningen a r ta ckning av fo rlust. 

Bolagets aktiekapital ska minskas med 23 942 478 kronor. 

Minskningen ska genomfo ras utan indragning av aktier. 

 

B. Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital 

A ndama let med minskningen a r avsa ttning till fritt eget kapital. 

Bolagets aktiekapital ska minskas med 15 744 998 kronor. 

Minskningen ska genomfo ras utan indragning av aktier. 

 

Bolagets aktiekapital, som fo r na rvarande uppga r till 40 687 745,70 kronor, ska minskas med totalt 39 687 745 kr fo r 

ta ckning av fo rlust samt avsa ttning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och utan 

a terbetalning till aktiea garna. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppga  till 

1 000 000,70 kronor, fo rdelat pa  sammanlagt 406 877 457 aktier. Minskningen inneba r en sa nkning av aktiernas 

kvotva rde fra n 10 o re till 0,2458 o re. 

Da  minskningen av aktiekapitalet ryms inom bolagsordningens gra nser sker ingen fo ra ndring av bolagsordningen med 

anledning av minskningen. 

Besluten om minskning av aktiekapitalet enligt B kra ver tillsta nd fra n Bolagsverket. 

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten (punkten 23) 



   
 
 

Styrelsen fo resla r att sta mman bemyndigar styrelsen att vidta sa dana sma rre justeringar av de pa  sta mman fattade 

besluten i den utstra ckning detta a r erforderligt fo r registrering av besluten. 

__________________________________________ 
 
 

Fo r giltigt beslut enligt punkten 22 erfordras att beslutet bitra ds av aktiea gare som fo retra der minst tva  tredjedelar 

av sa va l de angivna ro sterna som de aktier som a r fo retra dda vid sta mman.  

Redovisningshandlingar och revisionsbera ttelsen tillsammans med o vriga handlingar enligt 7 kap 25 § 

aktiebolagslagen, kontrollbalansra kning, revisorns yttrande o ver kontrollbalansra kningen samt handlingar enligt 

25 kap. 4 § aktiebolagslagen, de fullsta ndiga fo rslagen enligt punkterna ovan samt ett motiverat yttrande 

betra ffande fo rslag fra n styrelsen kommer att ha llas tillga ngliga hos bolaget pa  Skomakaregatan 6-8, i Malmo  samt 

pa  bolagets hemsida senast tre respektive tva  veckor fo re a rssta mman och kommer att sa ndas till aktiea gare som sa  

bega r och uppger sin postadress. 

 

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.  
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