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PRESSMEDDELANDE  

Stockholm den 20 juni 2013  

Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ) har upprättat en 

kontrollbalansräkning som utvisar att bolagets egna kapital understiger 

hälften av det registrerade aktiekapitalet och förbereder med anledning 

därav extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma)  

Då styrelsen har funnit skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade 
aktiekapitalet har styrelsen genast låtit upprätta, och låtit bolagets revisor granska, en kontrollbalansräkning 
enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets egna kapital 
understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och styrelsen har med anledning därav för avsikt att 
snarast möjligt härefter kalla till en extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma) för att pröva frågan om 
bolaget ska gå i likvidation. 
 
Styrelsen har tagit fram en åtgärdsplan för att tillse att bolagets egna kapital ska återställas. I enlighet med 
åtgärdsplanen avser styrelsen föreslå den extra bolagsstämman att fatta beslut om minskning av aktiekapitalet 
i sådan utsträckning att det egna kapitalet åter ska uppgå till minst det registrerade aktiekapitalet efter det att 
beslutet har registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen för därutöver diskussioner med befintliga aktieägare och 
externa finansiärer om tillförandet av nytt kapital genom nyemission i syfte att ytterligare stärka bolagets egna 
kapital.  

Övrigt  
Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (2007:528) om 

värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering kl. 08.50 den 20 juni 2013.  

För ytterligare information   
Björn Grufman, koncernchef   
Tel: 070 – 440 84 60  
E-post: bjorn.grufman@metallvarden.se  
 
Om Metallvärden 
Metallvärden i Sverige AB (publ) ska vara ett serviceföretag till den metallurgiska industrin i Norra Europa och 
erbjuder försörjning av främst sekundära råvaror, transport, finansiering, prissäkring och liknande tjänster. 
Metallvärden har egen återvinning och förädling av vissa sekundära råvaror.  
 
Aktien är listad på Nordic MTF, en marknadsplats som drivs av Nordic Growth Market (NGM) AB. För ytterligare 
information besök vår hemsida www.metallvarden.se.  

 

 


