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Information till Fibernät i Mellansverige AB (publ):s aktieägare från den extra bolagsstämma
den 8 november 2019
Fibernät i Mellansverige AB (publ) (”Fibernät”) meddelar idag att dagens extra bolagsstämma i Stockholm beslutat
om att Fibernät ska träda i frivillig likvidation.
Vid bolagsstämman fattades följande beslut:
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att Fibernät ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 3 §
aktiebolagslagen. Det beslutades vidare att utse advokat Sten Gejrot till likvidator och att beslutet om likvidationen
ska gälla från och med den 1 december 2019.
Likvidationsprocessen
När Fibernäts anmälan om likvidation registrerats hos Bolagsverket är det likvidatorns uppgift att genomföra
likvidationen och går i samband med detta in i styrelsens och verkställande direktörens ställe. Under likvidationen
kommer bolagsstämmor fortfarande att hållas för att fastställa balans- och resultaträkningen samt besluta om
ansvarsfrihet för likvidatorn. Den första bolagsstämman efter beslutet om likvidation beräknas kunna inträffa under
december 2019 där redovisningen läggs fram för tiden från den senaste framlagda årsredovisningen, 31 december
2018, till dess att likvidationen börjar gälla, den 1 december 2019.
När likvidationen börjat gälla kommer likvidatorn ansöka om kallelse på okända borgenärer, vilken utfärdas av
Bolagsverket med en kallelsetid på sex månader. Skiftet av Fibernäts återstående tillgångar beräknas således kunna
infalla tidigast under juni 2020. Ett likvidationsförfarande tillåter emellertid att skifteslikviden, eller delar av den,
betalas i förtid i den utsträckning detta är förenligt med tillämpliga bestämmelser. Likvidatorn kommer därmed
omgående att undersöka möjligheten att betala ut ett förskott av skifteslikviden, vilket om så är möjligt beräknas
kunna ske tidigast under det första kvartalet 2020.
Den preliminära skifteslikviden uppskattas till ca 28,6 kr per aktie.
Ytterligare information:
Frågor med anledning av informationen i detta investerarbrev besvaras av kontaktpersonerna nedan.
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