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Stockholm 2015-07-24 

       

PRESSMEDDELANDE 

Kommuniké från extra bolagsstämma i Massolit Media AB (publ)  
 
Vid extra bolagsstämma den 24 juni 2015 i Massolit Media AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut: 
 

- Godkännande av det avtalade förvärvet av samtliga aktier i Storytel AG genom apportemission 

- Bolagets firma ändrades till Storytel AB (publ) 

- Bolagordningens verksamhetsbeskrivning utökades att omfatta produktion och försäljning av 
ljudböcker 

- Aktiekapitalet minskades med 7 887 250.35 kr. 

- Apportemission om lägst 294 457 346 aktier och högst 420 653 350 aktier. Teckningsberättigade 
är samtliga ägare till aktier i Storytel AG och ersättning erläggs genom aktierna i Storytel AG som 
apport. Teckningstiden är 24 juli – 31 juli. Det noteras att mer än 70 % av ägarna till Storytel AG 
med bindande verkan åtagit sig att teckna sig i nyemissionen.  

- Omvänd split 1:10 innebärande att 10 gamla aktier blir 1 ny. Kvotvärdet kommer efter omvända 
spliten att vara 0,50 kr per aktie. Styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdag för 
omvända spliten.  

- Aktiekapitalets gränser ändrades till lägst 15 MSEK och högst 60 MSEK och antalet aktier ska 
vara lägst 30 miljoner och högst 120 miljoner  

- Rustan Panday, Nils Janse, Jonas Tellander och Jonas Sjögren valdes till nya ledamöter i styrelsen 
medan Anders Kvarby och Peter Näslund entledigades. Rustan Panday valdes till ordförande.  

- På efterföljande konstituerande styrelse möte valdes Jonas Tellander till ny verkställande direktör 
i Massolit Media AB (publ).  
 

Om Massolit Media 

Massolit Media (publ.), noterat på Aktietorget, äger Massolit Förlagsgrupp som är ett 
allmänutgivande bokförlag med utgivning för såväl vuxna som barn. Förlaget ger ut böcker under 
flera imprints: Massolit (vuxen skön- och facklitteratur), B.Wahlströms (barn och ungdom) och 
Ponto Pocket (pocketböcker). 
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Om Storytel 

Storytel är Sveriges största abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker. Tjänsten erbjuds till 
slutkonsumenter i Sverige, Danmark, Norge och Holland. Storytel heläger sina verksamheter i 
Sverige, Danmark och Holland. I Norge bedrivs verksamheten genom ett 50/50 ägt norskt bolag 
tillsammans med norska Cappelen Damm. Storytel heläger de svenska ljudboksförlagen 
StorySide, Earbooks och Barnbolaget samt ljudboksförlaget Rubinstein Audio i Holland. Storytel 
har blivit utsedd till DI Gasell 2013 och 2014 med en 3-årstillväxt på cirka 600%. Storytel finns 
med på Computer Swedens lista över HIT-bolag med en 7e plats 2013 och en 4e plats 2014. I maj 
2015 hade Storytel 150 000 betalande abonnenter. 

Kontakter 
 
Jonas Tellander, VD Storytel: jonas.tellander@storytel.com, Tel. 0702-616136 
Stefan Tegenfalk, Massolit Media: stefan.tegenfalk@massolit.se, Tel. 0733-839601 
 
Relaterade länkar: www.massolitmedia.se, www.massolit.se, www.storytel.se 
 


