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Kommuniké från extra bolagsstämma 30 januari 2019 
 

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 30 januari 2019. Stämman beslutade i enlighet 

med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Det beslutades om utdelning av aktier i 7 

bolag till ett samlat värde av ca 65 öre per aktie. Nedan följer besluten i sammandrag. 

 

Beslut om vinstutdelning av aktier i Realtid Media AB 

Stämman beslutade om vinstutdelning av ca 2,6 miljoner aktier i Realtid Media AB. Aktierna är upptagna till 

ett bokfört värde om sammanlagt 2,6 MSEK i bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar 0,095 kr/aktie. 

 

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Realtid Media AB för varje  

11 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske 

nedåt. Styrelsen bemyndigades att sätta avstämningsdag för utdelningen.   

 

Beslut om vinstutdelning av aktier i Transiro AB 

Stämman beslutade om vinstutdelning av ca 4 miljoner aktier i Transiro AB. Aktierna är per till ett bokfört 

värde om sammanlagt 1 MSEK i bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar 0,036 kr/aktie. 

 

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Transiro AB för varje  

7 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske 

nedåt. Styrelsen bemyndigades att sätta avstämningsdag för utdelningen.   

 

 

Beslut om vinstutdelning av aktier i Targeteveryone AB 

Stämman beslutade om vinstutdelning av ca 4 miljoner aktier Targeteveryone AB. Aktierna är upptagna till 

ett bokfört värde om sammanlagt 7,2 MSEK i bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar 0,263 kr/aktie. 

 

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Targeteveryone AB för varje  

7 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske 

nedåt. Styrelsen bemyndigades att sätta avstämningsdag för utdelningen.   

 

 

Beslut om vinstutdelning av aktier i Evendo AB 

Stämman beslutade om vinstutdelning av ca 105 000 aktier i Evendo AB. Aktierna är upptagna till ett 

bokfört värde om sammanlagt 1,5 MSEK i bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar 0,055 kr/aktie. 

 

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Evendo AB för varje  

261 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske 

nedåt. Styrelsen bemyndigades att sätta avstämningsdag för utdelningen. 

 

Beslut om vinstutdelning av aktier i Wifog Holding AB 

Stämman beslutade om vinstutdelning av ca 40 miljoner aktier i Wifog Holding AB. Aktierna är upptagna 

till ett bokfört värde om sammanlagt 3,2 MSEK i bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar 0,117 

kr/aktie. 

 

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 3 aktier i Wifog Holding AB för varje  

2 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske 

nedåt. Styrelsen bemyndigades att sätta avstämningsdag för utdelningen.   



 

 

 

Beslut om vinstutdelning av aktier i Brandbee Holding AB 

Stämman beslutade om vinstutdelning av ca 5 miljoner aktier i Brandbee Holding AB Aktierna är till 

emissionskurs värda ca 1 MSEK. Utdelningen motsvarar 0,036 kr/aktie.  

 

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Brandbee Holding AB för varje  

6 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske 

nedåt. Styrelsen bemyndigades att sätta avstämningsdag för utdelningen.   

 

Beslut om vinstutdelning av aktier i Nexar Group AB 

Stämman beslutade om vinstutdelning av ca 5 miljoner aktier i Nexar Group AB. Aktierna är upptagna till ett 

bokfört värde om ca 1,5 MSEK i bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar 0,055 kr/aktie.  

 

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Nexar Group AB för varje  

6 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske 

nedåt. Styrelsen bemyndigades att sätta avstämningsdag för utdelningen.  

  

Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.  

 

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: 

Bo Lindén, VD 

Tel: 0738 32 00 22 

E-mail: bo.linden@dividendsweden.se 

 

__________________________________________________________________________________ 

Dividend Sweden 

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i mindre listade bolag för att 

därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via 

utdelningar. 


