
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Forestlight Entertainment: 

 Forestlight Entertainment är ett svenskt underhållningsbolag med fokus på utveckling av innehåll för film-, TV- och spelindustrin. Bolagets 

aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08- 503 015 50, är Bolagets Certified 

Adviser och likviditetsgarant. 
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Rättelse avseende innehåll i kallelse till extra bolagsstämma den 20 augusti 
2015 i Forestlight Entertainment  
 
Den 21 juli 2015 offentliggjorde Forestlight Entertainment AB (”Forestlight” eller ”Bolaget”) kallelse till extra 
bolagsstämma den 20 augusti 2015 (”Bolagsstämman”), huvudsakligen för ändring av Bolagets bolagsordning 
samt sammanläggning av aktier. Vid angivandet av bolagsordningens gränser i kallelsen till Bolagsstämman 
angavs ett felaktigt antal aktier såväl före som efter den föreslagna ändringen av bolagsordningen (punkt 7 på 
dagordningen för Bolagsstämman). Skälet härför var att de aktier som beslutades om att emitteras vid 
bolagsstämma den 14 juli 2015 i Bolaget i samband med apportemission inte var beaktade då dessa aktier vid 
tidpunkten för kallelsen till Bolagsstämman ännu ej var registrerade hos Bolagsverket. Den föreslagna punkten 
7 i dagordningen till Bolagsstämman skall rätteligen vara: 
 

I syfte att möjliggöra sammanläggning, s.k. omvänd split enligt punkt 8 nedan, föreslår styrelsen att 
bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 700 000 000 aktier och högst 2 800 000 
000 aktier (enligt ej registrerat stämmobeslut från den 14 juli i år i samband med apportemission) till 
lägst 3 500 000 och högst 14 000 000 aktier. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse: 
 
”Antalet aktier skall vara lägst 3 500 000 och högst 14 000 000.” 
 
Förslaget är villkorat av att förslaget till beslut om omvänd split enligt punkt 8 bifalles. 

 
Kallelsen till Bolagsstämman är i övrigt i allt väsentligt oförändrad. Den rättade kallelsen och övriga dokument 
finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.forestlight.se.  
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ) 
Tel. +46 (0) 8 660 43 30 
E-post: peter.levin@forestlight.se 
Hemsida: www.forestlight.se  
 


