
Styrelsens redogörelse enligt aktiebolagslagen 25 kap 4 § 

 

Med anledning av styrelsens beslut om att upprätta kontrollbalansräkning meddelar styrelsen i Pilum 

AB (publ), 556556-8325, att följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning har 

inträffat efter avgivandet av senaste årsredovisningen som skedde den 16 april 2015. 

 

 Den 28 april 2015 publicerades pressmeddelande avseende erhållen order från Fortum, bilaga 1. 

 Den 7 maj 2015 publicerades delårsrapport för perioden januari – juni 2015 där väsentliga 

händelser under perioden framgår, bilaga 2. 

 Den 8 maj 2015 publicerades pressmeddelande avseende kommuniké från årsstämma, bilaga 3. 

 Den 21 maj 2015 publicerades pressmeddelande avseende nyemission och offentliggörande av 

prospekt, bilaga 4. 

 Den 4 juni 2015 publicerades pressmeddelande avseende erhållen order från Alfa Laval, bilaga 5. 

 Den 9 juni 2015 publicerades pressmeddelande avseende utfall från nyemission, bilaga 6. 

 Den 16 juli 2015 publicerades pressmeddelande avseende erhållen order från Vattenfall, bilaga 7. 

 Den 14 augusti 2015 publicerades pressmeddelande avseende senareläggning av halvårsrapporten, 

bilaga 8. 

 Den 18 augusti 2015 publicerades pressmeddelande avseende ansökan om företagsrekonstruktion 

för dotterbolaget Pilum Inustrifilter AB, bilaga 9. 

 Den 20 augusti 2015 publicerades pressmeddelande avseende beviljad företagsrekonstruktion för 

dotterbolaget Pilum Inustrifilter AB, bilaga 10.   

 Den 31 augusti 2015 publicerades delårsrapport för perioden januari – juni 2015 där väsentliga 

händelser under perioden framgår, bilaga 11. 

 Den 8 september 2015 publicerades pressmeddelande avseende styrelseledamoten Marianne Lilja 

Wittboms utträde ur styrelsen, bilaga 12. 

 Den 8 september 2015 publicerades pressmeddelande avseende dotterbolags Pilum Inustrifilter 

ABs ansökan om konkurs, bilaga 13. 

 Den 11 september 2015 publicerades pressmeddelande avseende Pilum ABs ansökan om 

företagsrekonstruktion, bilaga 14. 

 Den 11 september 2015 publicerades pressmeddelande avseende dotterbolaget Pilum Envipower 

AB som erhållit order från LKAB i Kiruna, bilaga 15. 

 Den 15 september 2015 publicerades pressmeddelande avseende beviljad företagsrekonstruktion 

för Pilum AB, bilaga 16. 

 Den 1 oktober 2015 publicerades pressmeddelande avseende fortsatt företagsrekonstruktion i 

Pilum AB, bilaga 17. 

 Den 9 oktober 2015 publicerades pressmeddelande avseende kallelse till extra bolagsstämma, 

bilaga 18. 

 

Borås den 21 oktober 2015 

 

 

________________________   _______________________ 

Per-Ove Jönsson, ordf.   Christian Baarlid, VD  

 

 

_______________________   _______________________ 

Anne Årneby, ledamot   Gunnar Andersson, ledamot 


