
2021-05-14 

Styrelsens svar på inkommen fråga från Madis Üürike 

 
Fråga 1:  
I speciellt formulär för poströstning vid årsstämman anmodas aktieägarna att fylla i beslutspunkter 
genom att svara ja eller nej. 
  
Enligt förutsättningarna avser framlagda förslag det som anges i kallelsen till årsstämman och som 
tillhandahålls på bolagets hemsida.  
  
Ibland, framför allt då beslutet rör förslag till namn, finns namnförslag i formuläret. 
  
Då vet man utan att söka vad man säger ja eller nej till. 
  
När frågan avser att svara på en siffra/ belopp går det ju att söka i materialet även om det varit lättare 
att läsa förslagsalternativet även direkt på frågeformuläret. 
  
Svårare blir det när olika siffror presenteras, som i punkt 7b där två olika belopp finns i 
Årsmöteshandlingarna. 
 
På sid 5 står det att styrelsen föreslår att 560 473 kr överförs i ny räkning, på sid 11 att 5 005 638 kr 
överföres i ny räkning. 

Jag förmodar att det större beloppet på sid 11 är korrekt. Vore bra med en bekräftelse så man vet vad 
man beslutar om. 
 
  
Styrelsens svar:  
Beloppet som anges på sidan fem, 560 473 kr, är fel. Det är den fastställda årsredovisningens text på 
sidan 11,  att 5 005 638 kr överföres i ny räkning, som är det korrekta och det belopp som styrelsen 
föreslår.  
 
 
Fråga 2:  
En fråga som borde få en kommentar till är Not 10 övriga skulder. Kortfristig del av lång skuld, dvs vad 
som förfaller inom ett år har ökat från 250 000 kr 2019-12-31 till 6 602 967 kr 2020-12-31.  
  
Styrelsens svar: 
Kortfristig del av långfristig skuld har ökat på grund av att två av bolagets lån hos SHB löper ut den 30/10 
2021 vilket gör att dessa redovisas som kortfristig del av långfristig skuld. Låneförhandling 
för omsättning av dessa lån är planerad att ske i augusti 2021. 
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