
 
 

A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget AB 

Fredsgatan 19, 903 47 Umeå 
Org. no.: 556767-1903 

Beslut om avstämningsdag för utdelningen av innehavet i Bright  

I samband med extra bolagsstämma den 16 oktober beslutades utdelning av samtliga aktier 
i det helägda dotterbolaget B Intressenter AB varvid styrelsen bemyndigades att fastställa 
utdelningsdag. 

Under bolagsstämman den 16 oktober 2020 beslutade stämman att dela ut A3:s aktieinnehav i det 
nyskapande intressebolaget Bright Energy AB, genom att dela ut samtliga aktier i det helägda 
dotterbolaget B Intressenter AB (publ), org.nr 559270–5288 (”B Intressenter”), varvid en (1) aktie av 
serie A i A3 berättigar till en (1) aktie i B Intressenter. 

Stämman bemyndigade även A3:s styrelse att fastställa avstämningsdagen för utdelningen av 
aktierna i Bright.  

Styrelsen har nu fastställt avstämningsdagen som kommer att vara den 4 november 2020, vilket i sin 
tur innebär att aktieägare i A3 registrerade hos Euroclear per detta datum kommer erhålla 
motsvarande aktier i B Intressenter enligt vad som anges ovan. I samband med detta kommer B 
Intressenter även att registreras för handel hos Mangold Fondkommission och detta förväntas 
slutföras den 9 november 2020. 

Bright Energy erbjuder en digital plattform till elbolag som gör att deras kunder kan optimera sin 
elanvändning och spara el. B Intressenter äger aktier i Bright Energy AB. 

 

 

Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och telekomaktiebolaget (publ) är 
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med 
finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2020 kl. 14:30 
CET. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Paul Moonga, VD 

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. 


