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Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in

Företag:

Avgift:
Inbetald avgift:

OCR-nummer:
Ärendet gäller:

Ärendets status:

Ärendet kom in:

Ärende 360131/21
LGSB Holding Aktiebolag, 559128-5167

1 000 sek
1 000 sek

100360131202159
Ändring av bolagsordning
Ökning av aktiekapitalet genom utbyte av skuldebrev eller
nyteckning genom optionsrätt
Utgivande eller ändring av skuldebrev
Ändring av styrelsegränser
Handläggning startad

2021-07-01

Föreläggande
Föreläggande nummer 3, skickades 2021-11-02

Ärendet saknar uppgifter
Bolaget har aldrig skickat in något ärende gällande registrering 
av beslut om nyemission fattat den 6 oktober 2017. Det är
dessutom så att bolaget registrerades inte förrän den 10
oktober 
2017, och beslut om emission får inte fattas förrän bolaget 
registrerats. Så, ett beslut om nyemission fattat den 6 oktober 
2017 hade ändå varit ogiltigt. 
I det här fallet är det svårt att se varför bolaget ska ta 
omvägen via utgivande av konvertibler om det man önskar är
att 
ge ut nya aktier, när det finns en fordran att kvitta. 
Du skriver att det med anledning av inbetalning som gjordes
den 
27 oktober 2017 finns ett lån enligt bokföringen. Om så är
fallet 
borde företaget nu, på en ny bolagsstämma, kunna fatta beslut
om 

http://www.bolagsverket.se/
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nyemission med betalning genom kvittning av den fordran,
alltså 
lånet. 
Konvertibler ges i regel ut för att bytas ut mot aktier någon 
gång i framtiden. Det är att betrakta som ett lån som kan ge
god 
avkastning om det går bra för företaget. Det finns alltså sällan 
eller aldrig någon poäng med att ge ut konvertibler för att 
direkt byta ut dem mot aktier. I sådant fall är det lika så 
väl att direkt besluta om nyemission av aktier, eftersom 
omständigheterna annars mellan det att konvertiblerna ges ut 
och utbyte till aktier sker inte kommer att ha hunnit ändras. 
Du ställer frågan om bankintyg, ifall banken kan intyga 
insättningen den 27 oktober 2017 för att användas i
nyemission. 
Ett bankintyg som visar betalning för nyemitterade aktier får 
inte vara utfärdat innan beslutet om nyemission fattats. När 
beslutet om nyemission har fattats kan den eller de som är 
teckningsberättigade teckna sig för aktier. Därefter ska de 
betalas. Ingen betalning kan alltså ske innan teckning. I fallet 
med betalning genom kvittning kvittas fordran (i det här fallet 
lånet) först efter att de nya aktierna tecknas. 
Företaget bör i det här fallet överväga att återkalla det 
inskickade ärendet och därefter fatta nya beslut och skicka 
in de besluten för registrering istället. 
Alternativet är att komplettera ärendet enligt föregående 
föreläggande, men med hänsyn till det du skriver om vad som 
skett tidigare och att det redan finns ett lån upptaget, gör 
som tidigare nämnt att det företaget förmodligen snarare vill 
göra i det här fallet är att besluta om nyemission direkt och 
därigenom kvitta den fordran som finns sedan den 27 oktober
2017. 
För att återkalla ärendet behöver du skicka in en undertecknad 
återkallelse. Vi kan godta att du skickar in den som inskannad 
kopia per e-post, men den ska vara undertecknad av en
ledamot. 
Du skickar den i så fall till svar@bolagsverket.se. Det som ska 
framgå är att företaget återkallar ärende 360131/21. 
Om du istället vill komplettera ärendet och registrera det enligt 
de uppgifter du anmält hänvisar vi till föregående
föreläggande, 
med upplysning om vad du behöver komplettera ärendet med,
åtgärda 
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och skicka in på nytt. 

Senaste svarsdatum: 
2021-11-23

Föreläggande nummer 2, skickades 2021-10-14
Skicka in en bolagsordning
Företagsnamnet i §1 i den inskickade bolagsordningen
stämmer inte 
överens med företagets registrerade namn. 
Företagets registrerade namn är LGSB Holding Aktiebolag
men i 
§1 i den inskickade boalgsordningen står att aktiebolagets 
företagsnamn är LGSB Holding AB. 
Skicka in en ny kopia av bolagsordningen. Företagsnamnet
ska 
anges så som det är registrerat. 
Om företaget vill ändra det registrerade namnet från LGSB
Holding 
Aktiebolag till LGSB Holding AB ska du skicka in en anmälan
om 
ändring av företagsnamnet, samt betala ytterligare 500 kronor
i 
registreringsavgift för ärendet. Observera att stämman i så fall 
även måste besluta om att namnet ska ändras. 

Ändringarna i bolagsordningen eller stadgarna stämmer
inte med beslutet
Den nya bolagsordningen innehåller fler ändringar än vad
stämman 
beslutat om. 
Bolagsstämman beslutar endast om att ändra gränserna för
aktie- 
kapitalet i bolagsordningen, men den inskickade
bolagsordningen 
innehåller även andra ändringar. Stämman måste besluta om
de 
ändringar som ska göras. Observera dessutom att stämmans
beslut 
inte är möjligt. Skillnaden mellan det lägsta och det högsta 
aktiekapitalet får inte vara mer än fyra gånger, så högsta 
gränsen kan inte vara 15.000.000 kronor om lägsta gränsen är 
50.000 kronor. 
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Skicka in nya handlingar. Dels behöver bolagsstämman fatta
ett 
beslut om är tillåtet, och dels behöver stämman även besluta 
om de ändringar som görs. Den bolagsordning du skickar in
för 
registrering måste stämma överens med bolagsstämmans
beslut. 

Bolagsordningens gränser för aktiekapital eller antal
aktier stämmer inte
Skillnaden mellan den lägsta och högsta gränsen för aktie- 
kapitalet och antalet aktier får inte vara mer än fyra gånger.
Det ska vara samma förhållande mellan det lägsta och det
högsta 
aktiekapitalet som mellan det lägsta och det högsta antalet 
aktier. 
Skicka in en ny kopia av bolagsordningen. 

Skicka in ett protokoll med beslut om konvertibler
Beslutet om utgivande av konvertibler i det inskickade 
protokollet saknar uppgifter. 
Skicka in en ny bestyrkt kopia av ett protokoll som visar 
beslutet om att ge ut konvertibler. Beslutet ska innehålla: 
- Det belopp, det högsta eller det lägsta och högsta beloppet, 
som företaget ska låna. 
- Det högsta beloppet som aktiekapitalet kan ökas med.
- Konvertiblernas nominella belopp. 
- Hur mycket som ska betalas för varje konvertibel och räntan. 
- Vem eller vilka som får teckna konvertiblerna. Om
aktieägarna 
inte ska ha företrädesrätt ska även skälen till det framgå av 
beslutet. 
- När konvertiblerna ska tecknas eller om teckning istället ska 
ske genom betalning. 
- När konvertiblerna ska betalas. 
- Vilket räkenskapsår de nya aktierna tidigast har rätt till 
utdelning (innevarande eller nästkommande räkenskapsår). 
- Utbytesförhållandet mellan konvertiblerna och de nya
aktierna 
(konverteringskursen). Vid överkurs ska det framgå hur 
överkursen ska fördelas mellan den bundna och fria 
överkursfonden. 
- Inom vilken tid konverteringen får begäras. 
I en del beslut ska även följande stå: 
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- De nya aktiernas aktieslag - gäller om företaget kan ha olika 
aktieslag enligt bolagsordningen. 
- Vilka förbehåll som finns i bolagsordningen och om de ska
gälla 
för de nya aktierna eller inte - gäller om det finns förbehåll 
i bolagsordningen. 
- Om konvertiblerna ska betalas genom apport eller kvittning - 
gäller om konvertiblerna inte ska betalas med pengar. 
- Att överskjutande teckningsrätter ska säljas av företaget. 
- Hur styrelsen ska fördela övertecknade konvertibler och 
konvertibler som inte tecknats med företrädesrätt 
(fördelningsgrund) - gäller vid företrädesemissioner. 
- Att styrelsen eller den person som styrelsen valt har 
bemyndigats att innan teckningstiden börjar få bestämma 
lånebeloppet, beloppet som ska betalas för varje konvertibel, 
räntan, konverteringskursen, hur eventuell överkurs ska 
fördelas mellan den bunda och fria överkursfonden och andra 
särskilda villkor för lånet - gäller om aktierna ska tas upp 
till handel på en reglerad marknad. 
- Avstämningsdagen - gäller om företaget är ett
avstämningsbolag 
- Om kuponger som hör till aktiebreven ska användas som 
emissionsbevis. 
- Andra villkor för lånet. 
- Andra villkor för konverteringen. 
På bolagsverket.se har vi blanketter och mallar som du kan 
använda. 

Skicka in ett yttrande från en revisor
Du har skickat in anmälan om utbyte av konvertibler. Eftersom 
ärendet även innehåller beslutet om utgivande av de
konvertibler 
som avses bytas ut kan vi inte kontrollera anmälan om utbyte 
förrän den del av ärendet som gäller själva utgivandet är 
komplett. Observera dock att anmälan ser ut att innehålla 
felaktiga uppgifter, eftersom du skriver att 11.100 nya aktier 
har konverterats, men att aktiekapitalet ökas med 11.100.000 
kronor. Ökningen av aktiekapitalet kan endast ske till kvot- 
värdet. Kvotvärdet är 100 kronor per aktie. 
Det du kommer att behöva skicka in för att utbytet ska kunna 
registreras, utöver att de delar som gäller utgivandet måste
vara 
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kompletta, och att anmälan om utbyte måste innehålla
uppgifter 
som stämmer överens med beslutet om utgivandet, är ett
yttrande i 
original från en auktoriserad eller godkänd revisor. Yttrandet 
ska visa att företaget har fått en betalning för varje aktie och 
att betalningen minst motsvarar kvotvärdet av de tidigare 
registrerade aktierna. 
Om det inte är företagets revisor som skrivit under yttrandet, 
ska du också skicka in revisorns personnummer. 
På bolagsverket.se har vi mallar som du kan använda. 

Skicka in ett bankintyg
Skicka in ett bankintyg i original. Bankintyget ska visa att 
pengarna satts in på ett särskilt konto som företaget öppnat 
för emissionen. Det ska vara utfärdat av en bank, ett kredit- 
marknadsföretag eller ett kreditinstitut inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES). 
När en svensk bank utfärdar ett bankintyg på papper ska det 
skrivas under av två bankanställda och innehålla deras namn- 
förtydliganden. 
Bankintyget ska innehålla 
- bankinstitutets namn och telefonnummer 
- aktiebolagets registrerade företagsnamn och
organisationsnummer 
- insatt belopp, inklusive eventuell överkurs 
- kontonumret där betalningen sattes in 
- att betalningen gäller för utgivande av konvertibler 
- datum när det utfärdades.
Intyget bör även innehålla organisationsnummer, e-postadress
och 
en stämpel för den som utfärdat bankintyget. Tänk på att
bank- 
intyget inte får vara äldre än beslutet om emissionen. 
Mer information hittar du på bolagsverket.se. 

Vad händer om vi avskriver ärendet?
Om vi avskriver ärendet för att du inte skickar in de uppgifter 
vi begär i tid, kan du inte på nytt anmäla samma beslut om 
utgivande av konvertibler. 
Företaget måste då ta ett helt nytt beslut om att förändra 
aktiekapitalet och anmäla beslutet till oss. 

Upplysningar
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Du får förlängd svarstid till och med den 4 november 2021. 
Om du vill begära ytterligare förlängd svarstid måste du skicka 
in en motivering till oss. 

Senaste svarsdatum: 
2021-11-04

Föreläggande nummer 1, skickades 2021-09-22
Skicka in en bolagsordning
Företagsnamnet i §1 i den inskickade bolagsordningen
stämmer inte 
överens med företagets registrerade namn. 
Företagets registrerade namn är LGSB Holding Aktiebolag
men i 
§1 i den inskickade boalgsordningen står att aktiebolagets 
företagsnamn är LGSB Holding AB. 
Skicka in en ny kopia av bolagsordningen. Företagsnamnet
ska 
anges så som det är registrerat. 
Om företaget vill ändra det registrerade namnet från LGSB
Holding 
Aktiebolag till LGSB Holding AB ska du skicka in en anmälan
om 
ändring av företagsnamnet, samt betala ytterligare 500 kronor
i 
registreringsavgift för ärendet. Observera att stämman i så fall 
även måste besluta om att namnet ska ändras. 

Ändringarna i bolagsordningen eller stadgarna stämmer
inte med beslutet
Den nya bolagsordningen innehåller fler ändringar än vad
stämman 
beslutat om. 
Bolagsstämman beslutar endast om att ändra gränserna för
aktie- 
kapitalet i bolagsordningen, men den inskickade
bolagsordningen 
innehåller även andra ändringar. Stämman måste besluta om
de 
ändringar som ska göras. Observera dessutom att stämmans
beslut 
inte är möjligt. Skillnaden mellan det lägsta och det högsta 
aktiekapitalet får inte vara mer än fyra gånger, så högsta 
gränsen kan inte vara 15.000.000 kronor om lägsta gränsen är 
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50.000 kronor. 
Skicka in nya handlingar. Dels behöver bolagsstämman fatta
ett 
beslut om är tillåtet, och dels behöver stämman även besluta 
om de ändringar som görs. Den bolagsordning du skickar in
för 
registrering måste stämma överens med bolagsstämmans
beslut. 

Bolagsordningens gränser för aktiekapital eller antal
aktier stämmer inte
Skillnaden mellan den lägsta och högsta gränsen för aktie- 
kapitalet och antalet aktier får inte vara mer än fyra gånger.
Det ska vara samma förhållande mellan det lägsta och det
högsta 
aktiekapitalet som mellan det lägsta och det högsta antalet 
aktier. 
Skicka in en ny kopia av bolagsordningen. 

Skicka in ett protokoll med beslut om konvertibler
Beslutet om utgivande av konvertibler i det inskickade 
protokollet saknar uppgifter. 
Skicka in en ny bestyrkt kopia av ett protokoll som visar 
beslutet om att ge ut konvertibler. Beslutet ska innehålla: 
- Det belopp, det högsta eller det lägsta och högsta beloppet, 
som företaget ska låna. 
- Det högsta beloppet som aktiekapitalet kan ökas med.
- Konvertiblernas nominella belopp. 
- Hur mycket som ska betalas för varje konvertibel och räntan. 
- Vem eller vilka som får teckna konvertiblerna. Om
aktieägarna 
inte ska ha företrädesrätt ska även skälen till det framgå av 
beslutet. 
- När konvertiblerna ska tecknas eller om teckning istället ska 
ske genom betalning. 
- När konvertiblerna ska betalas. 
- Vilket räkenskapsår de nya aktierna tidigast har rätt till 
utdelning (innevarande eller nästkommande räkenskapsår). 
- Utbytesförhållandet mellan konvertiblerna och de nya
aktierna 
(konverteringskursen). Vid överkurs ska det framgå hur 
överkursen ska fördelas mellan den bundna och fria 
överkursfonden. 
- Inom vilken tid konverteringen får begäras. 
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I en del beslut ska även följande stå: 
- De nya aktiernas aktieslag - gäller om företaget kan ha olika 
aktieslag enligt bolagsordningen. 
- Vilka förbehåll som finns i bolagsordningen och om de ska
gälla 
för de nya aktierna eller inte - gäller om det finns förbehåll 
i bolagsordningen. 
- Om konvertiblerna ska betalas genom apport eller kvittning - 
gäller om konvertiblerna inte ska betalas med pengar. 
- Att överskjutande teckningsrätter ska säljas av företaget. 
- Hur styrelsen ska fördela övertecknade konvertibler och 
konvertibler som inte tecknats med företrädesrätt 
(fördelningsgrund) - gäller vid företrädesemissioner. 
- Att styrelsen eller den person som styrelsen valt har 
bemyndigats att innan teckningstiden börjar få bestämma 
lånebeloppet, beloppet som ska betalas för varje konvertibel, 
räntan, konverteringskursen, hur eventuell överkurs ska 
fördelas mellan den bunda och fria överkursfonden och andra 
särskilda villkor för lånet - gäller om aktierna ska tas upp 
till handel på en reglerad marknad. 
- Avstämningsdagen - gäller om företaget är ett
avstämningsbolag 
- Om kuponger som hör till aktiebreven ska användas som 
emissionsbevis. 
- Andra villkor för lånet. 
- Andra villkor för konverteringen. 
På bolagsverket.se har vi blanketter och mallar som du kan 
använda. 

Skicka in ett yttrande från en revisor
Du har skickat in anmälan om utbyte av konvertibler. Eftersom 
ärendet även innehåller beslutet om utgivande av de
konvertibler 
som avses bytas ut kan vi inte kontrollera anmälan om utbyte 
förrän den del av ärendet som gäller själva utgivandet är 
komplett. Observera dock att anmälan ser ut att innehålla 
felaktiga uppgifter, eftersom du skriver att 11.100 nya aktier 
har konverterats, men att aktiekapitalet ökas med 11.100.000 
kronor. Ökningen av aktiekapitalet kan endast ske till kvot- 
värdet. Kvotvärdet är 100 kronor per aktie. 
Det du kommer att behöva skicka in för att utbytet ska kunna 
registreras, utöver att de delar som gäller utgivandet måste
vara 
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kompletta, och att anmälan om utbyte måste innehålla
uppgifter 
som stämmer överens med beslutet om utgivandet, är ett
yttrande i 
original från en auktoriserad eller godkänd revisor. Yttrandet 
ska visa att företaget har fått en betalning för varje aktie och 
att betalningen minst motsvarar kvotvärdet av de tidigare 
registrerade aktierna. 
Om det inte är företagets revisor som skrivit under yttrandet, 
ska du också skicka in revisorns personnummer. 
På bolagsverket.se har vi mallar som du kan använda. 

Skicka in ett bankintyg
Skicka in ett bankintyg i original. Bankintyget ska visa att 
pengarna satts in på ett särskilt konto som företaget öppnat 
för emissionen. Det ska vara utfärdat av en bank, ett kredit- 
marknadsföretag eller ett kreditinstitut inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES). 
När en svensk bank utfärdar ett bankintyg på papper ska det 
skrivas under av två bankanställda och innehålla deras namn- 
förtydliganden. 
Bankintyget ska innehålla 
- bankinstitutets namn och telefonnummer 
- aktiebolagets registrerade företagsnamn och
organisationsnummer 
- insatt belopp, inklusive eventuell överkurs 
- kontonumret där betalningen sattes in 
- att betalningen gäller för utgivande av konvertibler 
- datum när det utfärdades.
Intyget bör även innehålla organisationsnummer, e-postadress
och 
en stämpel för den som utfärdat bankintyget. Tänk på att
bank- 
intyget inte får vara äldre än beslutet om emissionen. 
Mer information hittar du på bolagsverket.se. 

Vad händer om vi avskriver ärendet?
Om vi avskriver ärendet för att du inte skickar in de uppgifter 
vi begär i tid, kan du inte på nytt anmäla samma beslut om 
utgivande av konvertibler. 
Företaget måste då ta ett helt nytt beslut om att förändra 
aktiekapitalet och anmäla beslutet till oss. 

Senaste svarsdatum: 
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Komplettering kom in:

Handläggare:
Telefonnummer:

2021-10-13

2021-11-02
2021-10-13

ERIK BRÄNSTRÖM
060-18 45 32

Behöver du underlag till bokföringen?

På den här sidan står det hur mycket du har betalat. Du kan använda en utskrift av sidan som
underlag till din redovisning.

Fördjupad information för dig som behöver kvitto på utförd betalning till Bolagsverket.

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall Telefon: 0771-670 670 bolagsverket@bolagsverket.se

https://bolagsverket.se/pb/priser/betalar/kvitto-1.7289
tel:+46-771670670
mailto:bolagsverket@bolagsverket.se

