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Punkt 20: Beslut om sammanläggning av aktier 
 
Styrelsen för Pilum AB, org.nr. 556556-8325 (”Bolaget”), föreslår att årsstämman beslutar om 
sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 100:1, d v s hundra (100) befintliga aktier blir en 
(1) ny aktie. Aktiens kvotvärde kommer efter sammanläggningen att vara ca 25,000005 kronor per 
aktie mot tidigare 0,25 kronor. För sammanläggningen ska följande gälla: 
 
1. Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, dock att 

avstämningsdagen inte får infalla före tidpunkten för registrering av beslutet om sammanläggning 
hos Bolagsverket.  

 
2. Aktieägare som på avstämningsdagen för sammanläggningen inte innehar ett antal aktier 

motsvarande ett helt antal nya aktier efter verkställd sammanläggning erhåller vederlagsfritt det 
antal aktier som tillsammans med tidigare innehavda aktier motsvarar ett helt antal nya aktier 
(avrundat uppåt) efter verkställd sammanläggning.  

 
3. Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen 

offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.  
 
Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i 
årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av sammanläggningen vid 
Bolagsverket eller vid verkställandet av sammanläggningen hos Euroclear Sweden AB. 
 
Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder mer än 
hälften av de på årsstämman avgivna rösterna. 
 
Beslut enligt denna punkt är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen 
enligt punkt 17 och punkt 19, nyemission och godkänner förvärvet av aktier i Saxlund International 
Holding AB enligt punkt 18, att nyemissionen verkställs, att Nasdaq Stockholm senast den 15 augusti 
2016 godkänner den bolagsbeskrivning avseende den nya verksamheten som ska upprättas med 
anledning av förvärvet och att bolagsstämma i Trention AB godkänner förvärvet samt att 
överenskommelse träffas med Erik Penser Bank AB alternativt med en eller flera aktieägare om att de 
vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg tillhandahåller aktieägare vars aktieinnehav 
inte är jämnt delbart med hundra (100) så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt 
delbart med hundra (100). 
 

* * * * * 
 
 


