
 

 

Punkt 8 - Beslut om ändringar av bolagsordningen 
 
För att möjliggöra apportemissionen enligt punkt 9 föreslår styrelsen för Forestlight Entertainment 
AB (publ), org.nr. 556668-3933, att extra bolagsstämman skall besluta att ändra bolagsordningen i 
bolaget enligt följande: 
 

1. Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 500 000 kronor och högst 
2 000 000 kronor till lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor. Bolagsordningens 
§ 4 får därmed följande lydelse: 

 
”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor.” 

 
2. Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 

50 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier till lägst 700 000 000 aktier och högst 
2 800 000 000 aktier. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse: 

 
”Antalet aktier skall vara lägst 700 000 000 och högst 2 800 000 000.”  

 
3. Vidare föreslås bolagets nya firma skall vara ”Wifog Holding AB (publ)” eller annan 

liknande firma som kan registreras hos Bolagsverket. Bolagsordningens § 1 får därmed 
följande lydelse: 

 
”Bolagets firma är Wifog Holding AB (publ).” 

 
4. För att möjliggöra apportemissionen och den verksamhetsförändring för bolaget som 

förvärvet kommer att medföra föreslår styrelsen vidare att bolagsordningens § 3 får följande 
lydelse:  

 
”Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, utveckla, marknadsföra och sälja mobil- och 
internetapplikationer samt idka därmed förenlig verksamhet.”  

 
Slutligen föreslås en teknisk förändring i bolagsordningens § 10. 
 
Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 8.1. 
 
Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två 
tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 
 
Beslut enligt denna punkt är villkorat av att extra bolagsstämman (i) i efterhand godkänner 
apportemissionen enligt punkt 9 och (ii) beslutar om bemyndigande enligt punkt 10. 

* * * * * 
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Bolagsordning Wifog Holding AB (publ) 
Organisationsnummer: 556668-3933 

 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är Wifog Holding AB (publ).   
 
§ 2 Styrelsens säte 
 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm län, Stockholm kommun.  
 
§ 3  Verksamhet 
 
Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, utveckla, marknadsföra och sälja mobil- och 
internetapplikationer samt idka därmed förenlig verksamhet. 
 
§ 4  Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor. 
 
§ 5 Antal aktier 
 
Antalet aktier skall vara lägst 700 000 000 och högst 2 800 000 000. 
 
§ 6 Styrelse 
 
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. 
 
§ 7 Revisor 
 
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat 
revisionsbolag.  
 
§ 8 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt 
på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. 
 
§ 9  Anmälan till stämma 
 
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs 
i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som 
anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, 
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen 
före stämman. 
 
§ 10 Årsstämma 
 
Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.  



Bilaga 8.1 

1344395-v1\STODMS 

På årsstämma skall följande ärende förekomma: 
 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Utseende av protokollförare. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Godkännande av dagordningen. 
5. Val av en eller två justeringsmän. 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i 

förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
8. Beslut om: 
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande 

 fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

 balansräkningen; 
c)  ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och 

revisorssuppleant. 
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella 

revisorssuppleanter. 
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 
 
§ 11 Räkenskapsår 
 
Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.  
 
§ 12 Avstämningsförbehåll 
 
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och 
antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § 
första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår 
av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). 
 

* * * * * 
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Punkt 9 - Beslut om att godkänna apportemission beslutad av styrelsen 
 

Styrelsen för Forestlight Entertainment AB (publ), org.nr. 556668-3933, har den 12 juni 2015 under 
förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om apportemission av lägst 700 000 000 och 
högst 1 281 250 000 aktier i Bolaget, i enlighet med Bilaga 9.1. 
 
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman skall besluta om att godkänna denna apportemission. 
 
Beslut enligt denna punkt är villkorat av att extra bolagsstämman (i) beslutar att ändra 
bolagsordningen enligt punkt 8 och (ii) beslutar om bemyndigande enligt punkt 10. 

 
* * * * * 
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Bilaga 9.1 
Styrelsens beslut om apportemission av aktier 

 
Styrelsen för Forestlight Entertainment AB (publ), org.nr. 556668-3933, har under förutsättning av 
bolagsstämmans godkännande i efterhand beslutat om emission av lägst 700 000 000 och högst 
1 281 250 000 aktier i bolaget enligt följande: 

 
1. Den totala ökningen av bolagets aktiekapital kommer att uppgå till lägst cirka 

6 670 587,447380 kronor och högst cirka 12 209 557,381365 kronor 
 

2. Rätt att teckna nya aktier skall tillkomma aktieägarna i Wifog AB, org.nr 556572-4621. 
 

3. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista under perioden från och med 
den 15 juni 2015 till och med den 30 juni 2015. Styrelsen skall äga rätt att förlänga 
teckningstiden. 
 

4. Betalning för tecknade aktier skall erläggas senast den 30 juni 2015 genom tillskjutande av 
två (2) aktier i Wifog AB för fem (5) nya aktier i bolaget. Styrelsen skall äga rätt att förlänga 
betalningstiden. 
 

5. Vid full teckning beräknas värdet på apportegendomen uppgå till 160 000 000 kronor, vilket 
ger en teckningskurs om cirka 12,4878 öre per aktie. 
 

6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och 
införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 
 

7. Beslut om emissionen förutsätter en ändring av bolagsordningen enligt och att bolagsstämman 
godkänner emissionen i efterhand. 
 

8. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i 
samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 
 

9. Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen återfinns i 
Bilaga 9.2 respektive Bilaga 9.3.  
 

10. Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 7-8 §§ aktiebolagslagen återfinns 
i Bilaga 9.4 respektive Bilaga 9.5.  

 
 

* * * * * 
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Bilaga 9.3 
 

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen om väsentliga händelser 
 

 (Forestlight Entertainment AB (publ), org.nr. 556668-3933) 

 

Se bifogat dokument. 

 

* * * * * 
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Revisorns Srttrande enligt r3 kap. 6 g aktiebolagslagen
(zoo5:55r) tiver s[rrelsens redogtirelse ftir visentliga
hiindelser liir perioden zot4-o5-26 till 2o1S-<16-12

Till bolaSi{emman i Forcstlight Entertainment AB (publ), org.nr 556668-3933

Vi har gransl.it styrelsens redogdrelse daterad 2015-06-12.

S\n'elsens ansvar ftir redogiirelsen
Del er styr€lsen som har ansvar€t ldran la fram redosijrFlsen er iSl aktiebolagslag€n och idr att det
finns en sadln int€rn lontroll som stlrels€n bediimer niidvandig ftjr an kunna-ta iam redogiirelsen
utan vas€ntliga felakigheter, vare sig dessa bemr p& oegentlighCter eller pA fel.

Revisorrrs ansvar
VAr uppgn ar att uttala oss om sgTels€ns redogijrelse pA grundval av vArgranskning, Vi har utftirt
Branskniog€n enfigt FARS r€kommeDdalion RevR 9 Reui$oms aiunqa uttronden eniot
uk,tiebolagslagen och aktiebolsgs!'mrdningen Denna rekommenjation kriiveratt; fdljer
,Tkesetrsl€ krav samt planerar och utf<ir granskninten ft;r att uppnA begrensad sekerhet aft styrels€ns
redo8orclse inte innehAller vesendiBa felakigheler.

Granskringen itrnefattar att genom olika etgerder inhiimta b€vis om finansiell och antran information i
styrelsens.redogijrclse. 

-R€viso 
rn v;iljer vilka ArSArder som ska urfdras. bland annsr genom att bedijma

nsKerna ror.vase uga lelaktrgheter iredogiirelsen. vare sig dessa beror pA oegen tl igheter e lle r pl fel.
vld d€nna nskbediimninB berkrar revisorn de derar av den interna konriolerisom Ir relevanta_fiir hur
:?Il:::Jppres,r,fg.stjrelsen isyfte att utforma sranskninssatsarder som dr dndarnilsentiga med
nans)mtU omstand'ghetema, men inte i s)fte att Siira ett uttalande om effekiviteten i den in6rna
konlrollep- cransl.-ninBen]'ar begrdnsas till iiversiktrig anarys av rcdogiir€rsen och urd€rlag ti denna
:ii,ll913C"l."q". h9" b"lasels personal. v6rt besrlrkande arundar si8 darmed pt en begrinsad
saxerhetJamron med en r€vision. Vi anser an de bevis vi har inhemtal nr tillrdcfuea ocn
endamebenliga som Srund fi;r veft uttelande.

Uttalande
Crundal pe vergranskning har d€t inte kommit frarn negra omstandigheter som ger oss anledningatt
anse att stlr€lsens redogdretse inte avspeglar visenlliga h6ndels€r Eibolager pE in rAttvisande siln
under p€noden 2()t4.oS-26 till och med 2ol5_06_12.

Ovriga upplysningar
Detla ynrande har endasl ritlsyne aft tuIgtira det krav som uppsdils i 13 kap.6 S aktiebolagslagen ochflr inte anvAndasfiir nleot annat:indamtJ-

Stockholm deD 12juni 2ots

Ohrlings Pricewaterhous€CooDers AB

l l/^r, .A
/J$d^-hiV-5#r

Anders Trast winqvisr \lh
Auktoris€rad revisor u 
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Bilaga 9.5 

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen om värdet på apportegendom 
 

(Forestlight Entertainment AB (publ), org.nr. 556668-3933) 

 

Se bifogat dokument. 

 





Punkt 10 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner 
och/eller konvertibler 
_______________________________________________________________________________ 

Styrelsen för Forestlight Entertainment AB (publ), org.nr. 556668-3933, föreslår att extra 
bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, med eller 
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner 
och/eller konvertibler till ett antal motsvarande maximalt 250 000 000 aktier i bolaget. Betalning 
skall, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning och/eller 
genom tillskjutande av apportegendom. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna skall 
teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.  

 
Stämmans beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder 
minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 
 
Beslut enligt denna punkt är villkorat av att extra bolagsstämman (i) beslutar att ändra 
bolagsordningen enligt punkt 8, och (ii) i efterhand godkänner apportemissionen enligt punkt 9. 

 
* * * * * 



Punkt 11 - Försäljning av dotterbolag 
 

 

På årsstämman den 26 juni 2014 beslutades att godkänna överlåtelsen av samtliga aktier i 
dotterbolaget Dog Pound AB, org.nr 556662-6312, till bolagets verkställande direktör tillika 
styrelseledamot Peter Levin och styrelseledamoten Annika Torell för 500 000 kronor. Priset baserades 
på en marknadsvärdering utförd av Grant Thornton. Det uppdrogs åt styrelsens ordförande att för 
bolagets räkning avsluta affären, men detta skedde aldrig.  
 
På extra bolagsstämman den 3 mars 2015 beslutades, mot denna bakgrund, att bolaget skulle sälja 
(i) Dog Pound AB, (ii) en fordran som bolaget har på Dog Pound AB:s dotterbolag, Aktiebolaget Fido 
Film Stockholm, org.nr 556572-4282, och (iii) inventarier bokförda i bolaget men som används av 
Aktiebolaget Fido Film Stockholm, till samma personer som vid årsstämman den 26 juni 2014. 
Köpeskillingen uppgick till ett sammanlagt belopp om 500 000 kronor. Priset var baserat på en 
uppdaterad marknadsvärdering daterad den 26 januari 2015, utförd av Grant Thornton. Beslutet föll 
dock då det var villkorat av att Wifog AB, org.nr 556572-4621, registrerade en riktad emission med 
Bolagsverket om sammanlagt 30 000 000 kronor senast den 30 april 2015, vilket inte skedde. 
 
Mot denna bakgrund och med anledning av den föreslagna ändringen av verksamhetsinriktningen och 
förvärvet att Wifog AB enligt punkt 8 och punkt 9, föreslår huvudägare i bolaget att bolaget säljer 
(i) Dog Pound AB, (ii) en fordran som bolaget har på Dog Pound AB:s dotterbolag, Aktiebolaget Fido 
Film Stockholm, org.nr 556572-4282, och (iii) inventarier bokförda i bolaget men som används av 
Aktiebolaget Fido Film Stockholm, till Peter Levin och Annika Torell. Köpeskillingen föreslås uppgå 
till ett sammanlagt belopp om 500 000 kronor. Priset är baserat på marknadsvärderingen från den 26 
januari 2015, utförd av Grant Thornton, Bilaga 11.1. Inga väsentliga händelser har inträffat som är 
ägnade att påverka detta värde. 
 
Enligt 16 kap. aktiebolagslagen måste ett beslut om överlåtelser av aktier i ett dotterbolag till ett 
publikt bolag alltid godkännas av bolagsstämman i det publika bolaget om överlåtelsen sker till 
styrelseledamöter, VD eller andra anställda i det publika bolaget eller ett annat företag inom samma 
koncern, eller deras närstående. Mot bakgrund av att Peter Levin och Annika Torell, genom sina 
positioner som styrelseledamöter och VD i bolaget direkt omfattas av dessa bestämmelser, är 
stämmans beslut enligt denna punkt giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio 
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 
 

 
* * * * * 
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Bilaga 11.1 

Marknadsvärdering, daterad den 26 januari 2015, utförd av Grant Thornton 
 

(Forestlight Entertainment AB (publ), org.nr. 556668-3933) 

 

Se bifogat dokument. 

 

* * * * * 
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Styrelsen 
Forestlight Entertainment AB (publ) 
Rosenlundsgatan 36 
118 53 STOCKHOLM 
 

26 januari 2015 

 

 

Uppdatering av värderingsutlåtande avseende Aktiebolaget Dog Pound AB 

Bakgrund och uppdragsbeskrivning 

Grant Thornton Sweden AB (”Grant Thornton”) har blivit kontaktade av Styrelsen i Forestlight 
Entertainment AB med anledning av att Forestlight Entertainment AB (”FLE”) har efterfrågat en 
fairness opinion (”värdebedömning”) av samtliga aktier i Aktiebolaget Dog Pound AB (“Dog 
Pound”), organisationsnummer 556662-6312. Dog Pound äger i sin tur samtliga aktier i Aktiebolaget 
Fido Film Stockholm (“Fido”), organisationsnummer 556572-4282. I Dog Pound bedrivs ingen 
verksamhet och dess balansräkning består huvudsakligen av innehavet Fido. 

Forestlight Entertainment AB är noterat på FirstNorth och för närvarande placerat på börsens OBS-
lista. Under 2013 har FLE sålt samtliga dotterbolag med undantag för Dog Pound. FLE har för avsikt 
att även avveckla, alternativt sälja, Dog Pound. 

Fido har sedan oktober 2013 genomfört en företagsrekonstruktion, vilket inneburit ett 75 % -igt 
ackord gentemot gamla fordringsägare. Fido gick ur företagsrekonstruktion i februari 2014. Per 31 
december 2014 fanns en skuld till moderbolaget FLE om cirka 1,8 MSEK och det egna kapitalet var 
negativt med ett resultatunderskott om cirka 10,0 MSEK. Budget för 2015 visar på ett nollresultat.  

I maj 2014 planerades en försäljning till befintligt Management ("Management") till priset 0,5 MSEK, 
varvid Grant Thornton tog fram en fairness opinion för denna. Denna försäljning genomfördes dock 
aldrig. Den nuvarande huvudägaren, Forestlight Entertainment AB, har nu för avsikt att avveckla, 
alternativt sälja såväl aktierna i Fido (bokförda till 1,8 MSEK), inventarier som används av Fido men 
är bokförda i FLE samt FLEs fordran på Fido om 1,8 MSEK för totalt 0,5 MSEK ”Erbjudandet”. 
”Erbjudandet” avser försäljning av den legala enheten Dog Pound, moderbolag till Fido.   

I enlighet med ABL 16 kap (”Leolagen”) krävs ett godkännande från Bolagsstämman för att en 
överlåtelse av ett dotterbolag skall kunna genomföras till närstående (i detta fall Management). Med 
anledning av detta har FLE:s styrelse efterfrågat att en oberoende värdering av Dog Pound 
genomförs samt att ett utlåtande inges till FLE:s styrelse. Styrelsen avser därefter att överlåta det 
formella beslutet angående Erbjudandet till bolagsstämman.  

Grant Thorntons presenterade i juni 2014 ett utlåtande kring marknadsvärdet av samtliga aktier i Dog 
Pound (Fair Value) per 2014-03-31 (”Värderingstidpunkten”). Med marknadsvärde avses vad ett pris 
skulle vara om köpare och säljare har fullständig och likvärdig information och är rationella i sina 
beslut. Per januari 2015 har Grant Thornton ombetts att uppdatera detta utlåtande med hänsyn till 
information som tillkommit sedan juni 2014. Den erhållna informationen består av resultat- och 
balansräkningar för Dog Pound respektive Fido, Fidos budget för 2015 samt en marknadsvärdering 

av inventarier i FLE som skall överlåtas till Fido.  

Erhållna uppgifter har förutsatts vara korrekta och fullständiga och någon oberoende kontroll eller 
verifiering har inte genomförts. Grant Thornton tar inte något ansvar för eventuella felaktigheter eller 
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brister i den erhållna informationen. Om det till oss tillhandahållna informationsmaterialet visar sig 
vara felaktigt eller ofullständigt kan detta innebära att vår slutsats är felaktig. 

Vår bedömning är baserad på de marknadsvillkor och andra förutsättningar, samt övrig information 
som gjorts tillgänglig till oss, per dags dato. Vi tar inget ansvar för händelser efter denna tidpunkt. 

Vårt uppdrag och detta utlåtande är endast till för styrelsen i FLE. Utlåtandet utgör ej någon 
rekommendation till aktieägarna i FLE om hur de skall rösta avseende Erbjudandet.  

 

Slutsats 

Utifrån erhållen information har Grant Thornton genom en kassaflödesvärdering kunnat konstatera 
att ett negativt rörelsevärde föreligger för Dog Pound. Vi har därför genomfört kompletterande 
analyser av de olika alternativ för Dog Pounds framtid som styrelsen har att utvärdera, bland dem 
avveckling och försäljning. Genom dessa analyser kan Grant Thornton konstatera att Erbjudandet 
förefaller vara det främsta alternativet ur värdesynpunkt. 

Baserat på ovanstående analyser, antaganden och förbehåll enligt upprättat uppdragsbrev mellan FLE 
och Grant Thornton anser vi att Erbjudandet om 500 000 kr för samtliga aktier i Dog Pound, 
inklusive inventarier och skuld till FLE är skäligt.  

 

 

 

Björn Gauffin     
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