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Punkt 11: Beslut om huruvida bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare 
 
Eftersom Pilum AB, org.nr. 556556-8325, (”Bolaget”) den 11 november 2015 höll en extra 
bolagsstämma tillika första kontrollstämma där beslut fattades om att driva verksamheten vidare är 
Bolaget skyldigt enligt aktiebolagslagen att inom åtta månader hålla en andra kontrollstämma. Vid 
denna andra kontrollstämman ska fråga om Bolaget ska fortsätta bedriva verksamheten eller gå i 
likvidation prövas på nytt. 
 
Styrelsens primära förslag – fortsatt drift  

På extra bolagsstämma i Bolaget den 26 juni 2013 beslutades att (i) ändra gränserna för aktiekapitalet 
i Bolagets bolagsordning (ii) minska reservfonden från 8 779 000 kronor till 0 kronor för 
förlusttäckning, (iii) minska aktiekapitalet från 26 615 430,52 kronor till 2 795 738,50 kronor för 
förlustteckning utan indragning av aktier och (iv) nyemission av högst 44 731 816 aktier till en 
teckningskurs om 0,25 kronor per aktie motsvarande kvotvärdet varvid aktiekapitalet kunde öka med 
högst 11 182 954 kronor. Nyemissionen fulltecknades och samtliga beslut ovan registrerades hos 
Bolagsverket den 21 april 2016. Dessutom beslutade styrelsen den 8 maj 2016 om emission av 
12 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie motsvarande kvotvärdet varvid 
aktiekapitalet kunde öka med högst 3 000 000 kronor. Denna emission registrerades hos Bolagsverket 
den 20 maj 2016 varigenom Bolaget tillförts ytterligare 3 000 000 kronor. 
 
Styrelsen i Bolaget har beslutat att upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 14 och 16 §§ 
aktiebolagslagen samt låta denna granskas av Bolagets revisor. Revisorn kommer därefter att utfärda 
ett yttrande över kontrollbalansräkningen. Enligt styrelsens bedömning kommer kontrollbalans-
räkningen att visa att Bolagets eget kapital är helt återställt. Således bedömer styrelsen att det ej 
föreligger någon kapitalbrist i Bolaget och föreslår mot denna bakgrund i första hand att 
bolagsstämman beslutar om fortsatt drift av Bolaget. Kontrollbalansräkningen och revisorsyttrandet 
kommer i enlighet med aktiebolagslagen att hållas tillgängliga hos Bolaget två veckor innan 
årsstämman och läggas fram vid årsstämman. 
 
Styrelsens sekundära förslag – likvidation 
 
Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig, enligt aktiebolagslagen, 
att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att presenteras för årsstämman. I 
anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att årsstämman inte beslutar att Bolaget ska 
driva verksamheten vidare, i andra hand att årsstämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation.  

Skulle årsstämman besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då 
likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av bolagets behållna tillgångar, om några, 
beräknas kunna infalla omkring tio månader efter tidpunkten för beslutet om likvidation. 
Skifteslikviden beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator. 
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