
 
 
 

A3:s styrelse föreslår utdelning av Bright Energy 

 
I bokslutskommunikén 2019, som offentliggjordes den 13 februari 2020, kommunicerade 
styrelsen för A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ) (”A3”) att styrelsen 
utvärderar möjligheten att dela ut hela A3:s aktieinnehav i intressebolaget Bright Energy 
AB, org.nr 556864-8231, till A3:s aktieägare. Bright Energy AB har sedan en tid tillbaka 
förändrat sin verksamhet från att vara ett elhandelsbolag till att enbart sälja sina digitala 
tjänster på white label basis till främst energibolag, vilket innebär att möjligheten till 
synergier inte längre finns kvar. A3:s styrelse anser fortfarande att investeringen i Bright 
Energy AB är intressant men den har inte längre någon naturlig roll i A3:s verksamhet. 
Följaktligen har styrelsen idag beslutat att föreslå att extra bolagstämman den 16 oktober 
2020 beslutar att dela ut hela A3:s aktieinnehav i intressebolaget Bright Energy AB 
genom att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Bright Intressenter AB 
(publ) (under namnändring från Grundbulten 36018 AB), org.nr 559270-5288 
(”Bright”), varvid en (1) aktie av serie A i A3 berättigar till en (1) aktie i Bright. 

Vid tidpunkten för A3:s investering i Bright Energy AB fanns en logisk koppling mellan A3:s 
verksamhet och den verksamhet som bedrevs i Bright Energy AB. Avsikten var att kunna 
utvinna synergier och merförsäljning av produkter genom ett samarbete avseende respektive 
bolags konsumentkunder. Då Bright Energy AB sedan en tid tillbaka har förändrat sin 
verksamhet till att enbart sälja sina digitala tjänster på white label basis till främst energibolag, 
finns denna möjlighet till synergier inte längre kvar. A3:s styrelse anser fortfarande att 
investeringen i Bright Energy AB är intressant men den har inte längre någon naturlig roll i 
A3:s verksamhet. Istället för att sälja innehavet och därmed gå förlustig möjligheten till 
värdeskapande föreslår styrelsen att genom utdelning av Bright överföra innehavet till A3:s 
aktieägare. 

Utdelningen innebär att A3:s aktieägare kommer att erhålla aktier i Bright i förhållande till 
deras nuvarande aktieinnehav i A3. En aktie av serie A i A3 ger rätt till en aktie i Bright. 



 
 
 
Styrelsen har även beslutat att föreslå att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa 
avstämningsdagen för utdelningen av aktierna i Bright. Avstämningsdagen förväntas inträffa i 
nära samband med listningen av aktierna i Bright på Mangoldlistan och senast den 31 december 
2020.  

Utdelningen av aktierna i Bright bedöms genomföras i enlighet med de s.k. Lex Asea-reglerna. 
Lex Asea är en svensk skatterättslig reglering. Regleringen innebär i korthet att aktierna i ett 
dotterbolag under vissa omständigheter kan delas ut utan att utlösa någon omedelbar 
beskattning för svenska skattesubjekt (istället ska anskaffningsutgiften för aktierna i 
moderbolaget fördelas på aktierna i moderbolaget och de erhållna aktierna i dotterbolaget). 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Paul Moonga, VD och Styrelseledamot 

Telefon: + 46 709 590 666 

E-post: paul@a3.se 

 

Om A3 

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2002 
och är i sin nuvarande form resultatet av ett samgående mellan bredbands- och 
telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av 
kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det 
digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer 
under kortnamnet ATRE. Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.A3.se.  

Informationen i pressmeddelandet är sådan som A3 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 23 september 2020 kl. 08:30 CEST. 


