
 

Pressmeddelande  

 

Stockholm 2020-04-02 

 

Kommuniké från årsstämma i GoldBlue AB (publ) den 2 april 2020  

 
GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget"), org.nr. 559078-0465, höll årsstämma den 2 

april 2020 varvid i huvudsak följande beslut fattades.  
 

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att 

ingen utdelning lämnas. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet 

för räkenskapsåret 2019. 

 

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 80 000 SEK till styrelsens ordförande och med 

40 000 SEK till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt 

godkänd räkning. 

 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och 

att omvälja Rune Löderup, Staffan Lindgren och Harmen Brenninjmeijer till styrelseledamöter. Harmen 

Brenninjmeijer omvaldes till styrelseordförande. Till Bolagets revisor omvaldes Mazars SET 

Revisonbyrå AB.   

 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med 

eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av 

konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning. 

 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra automatiskt inlösenförfarande 

innefattande a) antagande av ny bolagordning, b) uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1 och c) minskning 

av aktiekapitalet genom inlösen av aktier enligt följande: 

 

§ 4 i Bolagets bolagsordning ändras så att den får följande lydelse: 

 

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor."  

 

Varje befintlig aktie i Bolaget delas upp i två aktier, varav en ska benämnas inlösenaktie i Euroclear-

systemet. Inlösenaktierna ska lösas in efter den 25 juni 2020 som är den sista dagen för handel med 

inlösenaktierna. Avstämningsdag hos Euroclear för genomförande av uppdelning av aktierna är den 16 

april 2020. Sista dagen för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla inlösenaktier kommer 

därmed att infalla den 14 april 2020 och första dagen för handel med Bolagets aktier exklusive rätt till 

inlösenaktier kommer att infalla den 15 april 2020. Efter genomförd uppdelning av aktier kommer 

antalet aktier i Bolaget att öka från 152 801 804 till 305 603 608, envar aktie med ett kvotvärde om 

0,045 kronor. 

 

Vidare ska Bolagets aktiekapital minskas med 6 876 081,18 kronor (minskningsbeloppet) för 

återbetalning till aktieägarna. Minskningen ska ske genom inlösen av 152 801 804 aktier. De aktier som 

ska lösas in utgörs av de inlösenaktier som nämnts ovan. Handel i inlösenaktierna beräknas ske under 

tiden från och med den 20 april 2020 till och med den 25 juni 2020. För varje inlöst aktie ska utbetalas 

en inlösenlikvid om kontant 0,10 kronor, varav 0,055 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Den totala 

inlösenlikviden beräknas uppgå till 15 280 180,40 kronor. Utöver minskningsbeloppet om 6 876 081,18 

kronor beräknas således utskiftas ett belopp om sammanlagt 8 404 099,22 kronor, varvid Bolagets fria 

egna kapital ska tas i anspråk. Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid är den 29 juni 2020. 

Utbetalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear den 2 juli 2020. 



 

Efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till 6 876 081,18 kronor, fördelat på sammanlagt 152 

801 804 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,045 kronor. Utöver minskningen av aktiekapitalet 

kommer Bolagets egna bundna kapital inte att påverkas. 

 

Verkställandet av minskningsbeslutet förutsätter tillstånd av Bolagsverket då minskningsbeloppet ska 

användas för återbetalning till aktieägarna.  

 

 

Stockholm 2 april 2020 

 

GoldBlue AB (publ) 

 

STYRELSEN 

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Rune Löderup, VD och styrelseledamot 

Epost: runlod@gmail.com 

Telefon: +46 8 559 252 66 


