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Handel med onoterade C-aktier
Såsom gammal ägare till röststarka C-aktier är jag inte alls nöjd med att handeln av C-aktien 
nu är avnoterad.
Vad avser styrelsen föreslå för att säkerställa en ordnad noterad framtida handel i aktien?
Det finns ju andra marknadsplatser att tillgå.
Att erbjuda utbyte till A-aktier i förhållande 1:1 enligt en gammal paragraf i bolagsordningen 
anser jag inte alls tillfredsställande. Detta erbjudande kompenserar inte alls värde- och 
rösträttsförlusten i ett eventuellt utbyte.
I diverse pressartiklar ondgör man sig över den på senare tid kraftiga prisökningen i denna 
aktie.
Det är ganska självklart att en tunn handel i C aktier kan medföra okontrollerade 
kursstegringar.
Detta i sig är en konsekvens av att det krävs 100 A aktier för att motsvara antalet röster i 
1 C aktie. Börsen är en handelsplats som styrs av tillgång och efterfrågan. Kommer NASDAQ 
Stockholm förbjuda även andra övriga röststarka aktier som är noterade?
Huruvida kursmanipulation förekommit har jag ingen kännedom om! Andras eventuella 
kursmanipulation skall i ett rättssamhälle hanteras i laga ordning och inte drabba oskyldiga 
genom kollektiv bestraffning. Jag har själv genom årens lopp sålt endast 1 C aktie. Handeln 
av C aktier har dessutom pågått under väldigt många år under överinseende av Nasdaq 
Stockholm.
Att på detta sätt våldföra sig genom att kraftigt inskränka min och andras grundlagsskyddade 
äganderätt förefaller vara i allra högsta grad klandervärt och eventuellt även 
skadeståndsgrundande beteende från NASDAQ Stockholm.

Jag uppmanar stämman att rösta om att styrelsen skall utreda huruvida NASDAQ Stockholm 
brutit mot sedan lång tid tillbaka ingångna avtal gentemot bolaget genom att pressa 
Hufvudstaden AB till att ansöka om avnotering av C-aktien.
Styrelsen får själv avgöra om grund för vidare utredning finns.

Stämman bör vidare rösta om att styrelsen skall försöka finna en annan handelsplats för 
bolagets C-aktier.
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