
 

 
 
Styrelsens redogörelse enligt kapitel 25 §3 i aktiebolagslagen 
 
Styrelse och ledning har arbetat med att lösa bolagets finansiering framåt. De lösningar som 
bearbetats innehåller såväl finansiella som strukturella vägar. Kontakter har tagits med ägare, 
finansiärer och flertalet fondkommissionärer.   
 
I det rådande finansiella läget har styrelsen bedömt att det inte går att lösa finansieringsfrågan 
på ett rimligt sätt genom nyemittering. Vidare har ett antal alternativa vägar som styrelsen 
arbetat med visats sig inte var möjliga att realisera. Styrelsen bedömer därför i dagsläget att en 
ordnad likvidation tillsammans med en viss möjlighet att erhålla köpeskilling från 
inkråmsförsäljning till Neoventa är den bästa lösningen. 
 
Väsentliga händelser: 
 

• Styrelsen har sedan årsstämman hållit 2 styrelsemöten samt ett 10-tal protokollförda 
styrelseavstämningar för att driva finansieringsfrågan framåt.  

• Beslut om kostnadsbesparingar har tagits, projekt har frysts och personal har sagts upp. 
• Rådgivare har kontrakterats för att söka företag för omvänt förvärv. 
• Likviditetsbudget har upprättats och följts upp med 2-4 veckors mellanrum. 
• Styrelsen har noga följt såväl bolagets balansräkning som likviditet för att avgöra om 

bolaget fortfarande har möjlighet till fortsatt drift. 
• Fortlöpande har ledning och styrelse tagit kontakter och förhandlat med olika parter om 

finansiering, omvänt förvärv och förvärv av inkråm. (Det rör sig totalt om ett 20-tal 
kontakter för omvänt förvärv, samt ca 5 kontakter för förvärv). 

• Diskussioner har först med ett flertal fondkommissionärer och corporate finance bolag. 
• Den 13/10 fattades beslut om inkråmsförsäljning och frivillig likvidation. 

 
Stockholm den 13 oktober 2022 
 
Undertecknas av samtliga styrelseledamöter samt VD:  
   
 
 
___________________  ______________________ 
Christina Hugosson  Harald Almström   

 
 

___________________  ______________________ 
Gun-Britt Fransson  Bo Lundblad 
 
 
___________________ 
Helena Liljedahl/VD 
Helena Liljedahl (Oct 15, 2022 20:32 GMT+2)

Gun-Britt Fransson (Oct 16, 2022 09:17 GMT+2) Bo Lundblad (Oct 16, 2022 13:18 GMT+2)

Harald Almström (Oct 16, 2022 12:26 GMT+1)
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