Styrelsens underlag för frågan om prövning huruvida bolaget ska träda i frivillig
likvidation
Enligt Svolders bolagsordning ska fråga om likvidation av Svolder prövas vid varje årsstämma. För att
beslut om likvidation ska vara giltigt krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med mer än en
tredjedel (1/3) av de vid stämman företrädda aktierna.
Något förslag om beslut om likvidation har inte framställts. Styrelsen rekommenderar årsstämman
att fatta beslut om att Svolder ska fortsätta sin verksamhet. Bolagets två största ägare; StrategiQ
Capital AB (Rolf Lundström) och Spiltan Fonder AB, har uttalat att de kommer att rösta bifall till
styrelsens förslag. Styrelsen har dock med beaktande av 25 kap. 3 § aktiebolagslagen upprättat
följande underlag för frågan om prövning av om Svolder ska träda i frivillig likvidation.
Ett beslut om frivillig likvidation fattas av bolagsstämman. Sådant beslut är enligt Svolders
bolagsordning giltigt om mer än en tredjedel av på bolagsstämman företrädda aktier röstar för
likvidation. Ett bolag anses ha trätt i likvidation omedelbart i och med beslutet, om inte
bolagsstämman beslutar om ett annat datum. Likvidationsbeslutet anmäls till Bolagsverket, som
utser bolagets likvidator. En likvidator, som kan sägas ersätta styrelsen och verkställande direktören
under likvidationsprocessen, ansvarar för avvecklingen av bolagets verksamhet. Likvidatorn kallar
därefter via Bolagsverket på bolagets okända borgenärer. En kallelseperiod på sex månader gäller.
När bolaget har gått i likvidation och en likvidator har förordnats, ska styrelsen och den verkställande
direktören genast redovisa sin förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid för vilken
redovisningshandlingar inte förut lagts fram på bolagsstämma. Denna redovisning ska revideras samt
framläggas för aktieägarna på en bolagsstämma. Under kallelseperioden realiseras vanligen bolagets
tillgångar samt betalas dess skulder. Efter kallelseperiodens utgång och när alla kända skulder har
betalats kan återstående tillgångar utskiftas till aktieägarna, med undantag för belopp motsvarande
bland annat tvistiga fordringar och skulder. När likvidatorn fullgjort sitt uppdrag avger denne
slutredovisning, som granskas av bolagets revisor och framläggs på bolagsstämma. Bolagsstämman
ska fatta beslut om ansvarsfrihet för likvidatorn. När likvidatorn lagt fram slutredovisning är bolaget
upplöst.
Den totala tidsåtgången beräknas uppgå till minst tio månader, till stor del pga den obligatoriska
kallelseperioden på sex månader.
Att beräkna storleken på en eventuell skifteslikvid är behäftat med stor osäkerhet. Svolders veckovis
publicerade substansvärde kan utgöra utgångspunkt. Substansvärdet beräknas utifrån
marknadsvärden av underliggande värdepappersinnehav. Resultatet av en försäljning av samtliga
dessa värdepapper blir främst avhängigt marknadsläge och utveckling, graden av underliggande
aktiers omsättningsbarhet samt tiden under vilken försäljning ska ske. Om ett antal negativa faktorer
samverkar under likvidationen kan storleken på skifteslikviden, vilken också ska belastas med
avvecklingskostnader, bli väsentligt mindre än det substansvärde som utgjort utgångspunkt.
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