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Till innehavare av Masify Capital AB RB1 180320 

Bolaget aviserade sommaren 2018 om att man hade som avsikt att genomföra nyemission med företräde för 

befintliga aktieägare, riktad emission till innehavaren av rubricerat förlagsbevis samt riktad emission till EQTARG 

Capital AB. Utfallet från emissionerna var lägre än förväntat, cirka 3 % av befintliga aktieägare valde att försvara 

sina andelar och cirka hälften av förlagsbevisinnehavarna valde att lämna in delar av sina förlagsbevis mot aktier. 

För att borga för en långsiktig överlevnad och på sikt möjliggöra återbetalning av utgivna förlagsbevis har 

förhandlingar med ett konsortium av innehavarna och följande förslag till lösning arbetats fram: 

 

Bolaget ska kalla till ett sk fordringshavandemöte, där villkoren i rubricerat förlagsbevis skall ändras. De nya 

villkoren innebär följande: 

- Ny löptid 2013-03-20 – 2022-03-20, innebärandes en förlängning med ytterligare tre år   

- Sänkt ränta, från tidigare 10 % årsbasis till 6 % årsbasis 

- Kontoförande Institut uppdaterade förlagsbevisvillkor enligt ursprungsvillkoren under § 10 och dessa trädde i 

kraft den 22 november 2018. Uppdaterade villkor återges i bilaga till denna skrivelse.  

Efter avslutat fordringshavandemöte, kommer emissionen till de förlagsbevisinnehavare som valde att 

konvertera till aktier att registreras. Förslaget stöds av en större grupp av förlagsbevisinnehavare, varpå styrelsen 

har beslutat att gå vidare med förslaget. Mot bakgrund härav kallas ni till fordringshavandemöte i Masify Capital 

AB (publ), fredagen den 21 december 2018 kl 15.00, Scandic Park, Karlavägen 43 i Stockholm.  

Anmälan m.m. 
Förlagsbevisinnehavare som vill delta vid fordringshavandemötet skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden 
AB förda skuldboken den 14 december 2018, dels senast den 14 december 2018 anmäla sig skriftligen till Masify 
Capital (publ), Floragatan 8, 114 31 Stockholm, eller per e-mail info@masify.se. I anmälan skall uppges 
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, förlagsbevisinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt 
i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall 
åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

Förvaltarregistrerade förlagsbevis 
Förlagsbevisinnehavare, som låtit förvaltarregistrera sina förlagsbevis genom banks notariatavdelning eller 
enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta på fordringshavandemötet, tillfälligt inregistrera sina 
förlagsbevis i god tid före den 14 december 2018 i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Förlagsbevisinnehavare 
som önskar omregistrera sina förlagsbevis måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid då sådan 
omregistrering skall vara verkställd. 

Ombud mm 
Förlagsbevisinnehavare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om 
fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande 
("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis 
skall i god tid före stämman insändas per brev till Masify Capital AB (publ).  

Styrelsen föreslår följande dagordning för fordringshavandemötet: 

1. Val av ordförande 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Godkännande av dagordning 
4. Val av en eller två justeringsman 
5. Ny löptid av förlagsbevis from 2013-03-20 – 2022-03-20 
6. Ny ränta för förlagsbevis om 6,0 % per år 
7. Mötets avslutande 

Nedan beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordning. 
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Punkt 5: 
Styrelsen föreslår att förlagsbevisinnehavarna på fordringshavandemötet av den 21 december 2018 ändrar 
löptiden av Masify Capital AB RB1 180320, så att löptiden på förlagsbeviset ska belöpa från 2013-03-20 till 
och med 2022-03-20. 

Punkt 6: 
Styrelsen föreslår att förlagsbevisinnehavarna på fordringshavandemötet av den 21 december 2018 ändrar 
räntevillkoren av Masify Capital AB RB1 180320, så att räntan skall beräknas med 6 % per kalenderår på 
förlagsbeviset. Räntan skall gälla från och med 2019-01-01 och till och med 2022-03-20. Samtliga beslut 
erfordrar enkel majoritet av mötets närvarande röster. 

 

Styrelsen i Masify Capital AB 
 
Stockholm 2018-11-20 

Bilaga 1: 

8.1 Bolaget äger, och skall efter skriftlig begäran från fordingshavare som på dagen för begäran företräder minst 

en tiondel av det vid var tid utestående lånebeloppet eller på begäran av Bolagets styrelse, kalla till 

fordringshavarmöte(”fordringshavarmöte”). Kallelsen skall senast 20 bankdagar före fordringshavarmötet 

tillställas fordringshavarna i enlighet med avsnitt 10. 

8.2 Kallelse till fordringshavarmöte skall ange tidpunkt och plats för mötet samt innehålla en dagordning för 

mötet. Dagordningen skall ange de ärenden som skall behandlas vid mötet samt det huvudsakliga innehållet i 

varje framlagt förslag. Ärendena skall vara numrerade. Fordringshavarmöte får endast besluta i ärende som 

upptagits i kallelsen. För det fall förtida anmälan krävs för att fordringshavare skall äga rätt att delta på 

fordringshavarmöte skall detta tydligt framgå av kallelsen samt skall anges hur anmälan skall ske.  

8.3 Fordringshavarmöte skall öppnas av den Bolaget utser, varefter mötet skall utse ordförande och 

justeringsmän.  

8.4 Vid fordringshavarmöte äger, utöver fordringshavare samt deras respektive ombud även styrelseledamöter, 

verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i Bolaget samt Bolagets revisorer och juridiska 

rådgivare, endast sådana personer som fordringshavarmötet bestämmer rätt att delta. Ombud skall förete 

behörigen utfärdad fullmakt som skall godkännas av ordföranden.  

8.5 Bolaget skall tillse att det vid fordringshavarmöte finns en utskrift av det av Euroclear förda 

avstämningsregistret för lånet per den femte bankdagen före dagen för fordringshavarmötet (avstämningsdagen 

för mötet). Ordföranden skall upprätta en förteckning över närvarande röstberättigade fordringshavare med 

uppgift om den andel av det per avstämningsdagen för mötet utestående lånebeloppet varje fordringshavare 

företräder(röstlängden) Endast fordringshavare som finns upptagna i utskriften per avstämningsdagen för mötet 

skall vara röstberättigade och skall upptas i röstlängden. Röstlängden skall godkännas av fordringshavarmötet.  

8.6 Vid fordringshavarmöte skall föras protokoll, vari skall antecknas dag och ort för mötet, vilka som närvarat, 

vad som behandlats, hur omröstning har utfallit och vilka beslut som fattats. Röstlängden skall nedtecknas i eller 

biläggas protokollet. Protokollet skall undertecknas av protokollföraren. Det skall justeras av ordföranden om 

denne inte fört protokollet samt av en eller två av fordringshavarmötet utsedda justeringsmän. Därefter skall 

protokollet överlämnas till Bolaget. Senast tio bankdagar efter fordringshavarmöte skall en kopia av protokollet 

tillställas fordringshavarna enligt avsnitt 10.  

8.7 Fordringshavarmötet äger beslut i samtliga frågor som underställts mötet enligt dessa villkor eller enligt 

bolagsordningen för Bolaget, oaktat den andel av utestående lånebelopp som är närvarande vid 

fordringshavarmötet.  
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8.8 Som fordringshavarmötets beslut gäller den mening som biträds av mer än hälften av de på 

fordringshavarmötet angivna rösterna, varvid skall gälla att varje röstberättigad fordringshavare har en röst för 

varje obligation som innehas av denne. Beslut vid fordringshavarmöte fattas genom omröstning endast om 

någon fordringshavare begär det. 

8.9 Vid tillämpningen av detta avsnitt 8 skall innehavare av förvaltarregistrerade obligationer betraktas som 

fordringshavare om innehavaren företer intyg från förvaltaren som utvisar att innehavaren per den femte 

bankdagen före fordringshavarmötet var innehavare av obligationer och antalet av denne innehavda 

obligationer.  

8.10 Beslut som har vederbörligen fattats vid ett i behörig ordning sammankallat fordringshavarmöte är 

bindande för samtliga fordringshavare. Fordringshavare som biträtt av fordringshavarmöte fattat beslut är i intet 

fall ansvarig för skada, kostnad eller förlust som beslutet kan komma att medföra för annan fordringshavare.  

8.11 Bolaget skall svara för samtliga kostnader i anledning av fordringshavarmöte 

9. Preskription  

9.1 Rätten till återbetalning av lånebeloppet preskriberas tio år efter förfallodagen. Rätten till betalning av ränta 

preskriberas tre år efter respektive förfallodag. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillfaller 

bolaget. Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år i fråga om kapitalbelopp och tre år 

beträffande räntebelopp, i båda fallen räknat från den dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130) 

bestämmelser om verkan av preskriptionsbrott. 

  

 


