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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT 25 KAP 3 § 

AKTIEBOLAGSLAGEN ATT FRAMLÄGGAS PÅ EXTRA BOLAGSSTÄMMA I 

PILUM AB (publ) DEN 11 NOVEMBER 2015 

Skälen till att fråga om likvidation uppkommit 

Bolaget befinner sig under rekonstruktion sedan 11 september 2015, Borås 

tingsrätts beslut mål nr Ä 2485-15. 

Bolagets förluster är i huvudsak att hänföra till nedskrivning av värdet på aktier i 

det helägda dotterbolaget Pilum Inustrifilter AB som försatts i konkurs den 8 

september 2015. 

Styrelsen har i enlighet med 25 kap 13 § aktiebolagslagen upprättat och låtit 

Bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning. Kontrollbalansräkningen 

utvisade att Bolagets egna kapital, beräknat enligt 25 kap 14 § 

aktiebolagslagen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Fråga 

har därmed uppkommit om Bolaget skall träda i likvidation. 

Alternativ till likvidation 

Aktieägarna har en möjlighet enligt 25 kap 16 § aktiebolagslagen att under en 

period om åtta månader räknat från dagen för den extra bolagsstämman (första 

kontrollstämman) avvakta med ett beslut om bolagets likvidation. Syftet härmed 

är att bolagets registrerade aktieägarkapital kan komma att helt återställas 

under nämnda tid. 
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Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår att Bolaget inte skall träda i likvidation. Skälet härför är att 

styrelsen gör bedömningen att det under rekonstruktionsförfarandet skall kunna 

ske en sådan reduktion av Bolagets skulder, vilken, för sig eller i kombination 

med nyemission och eller minskning av aktiekapitalet, medför att Bolagets 

registrerade aktiekapital därefter är fullt i behåll. 

Om det visar sig, vid den extra bolagsstämma som skall hållas i Bolaget senast 

den 11 juli 2016 (andra kontrollstämman) att Bolagets registrerade aktiekapital 

inte har kunnat återställas kan beslut då fattas om likvidation av Bolaget. 

Likvidation 

För den händelse bolagsstämman fattar beslut om att Bolaget skall träda i 

likvidation föreslår styrelsen att beslutet om likvidation skall gälla från och med 

den 1 november 2015. 

Styrelsens bedömning är att skifte av Bolagets, under likvidation, tillgångar kan 

ske först den 1 december 2016. Styrelsens bedömning är förenad med stor 

osäkerhet bland annat till följd av utestående garantiåtaganden. 

Styrelsens bedömning är att skifteslikvidens storlek kommer att uppgå till 0 kr. 

Styrelsen föreslår advokat Christian Andersch vid Rosengrens Advokatbyrå AB 

i Göteborg till likvidator. 

Borås oktober 2016 

PILUM AB (publ) 
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