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FEL BLIR RÄTT I TIMESBOLAGEN
Misstanken om att årsredovisningarna i ASSET&HEDGE 2016 var FEL har tyvärr besannats och nu
bekräftats av bolagens revisorer. Eftersom felen avser för högt värderade tillgångar så har vi beslutat
att göra om årsredovisningarna och kalla till nya bolagsstämmor för att det skall bli RÄTT.
Omständligt kan tyckas men eftersom vi är i en avvecklingsfas så är det av största vikt att
redovisningarna som vi investerare får är korrekta. De ligger till grund för de värderingar som vi alla
har att ta ställning till, inom kort när bolagen avvecklas.
Kallelse till bolagsstämmor kommer sändas till er i mars per brev och stämmodagen är den 16 april.

FÖRENKLA OCH FÖRBÄTTRA HIGHLANDER
Vis av erfarenheten under arbetet med avvecklingen av Times har vi beslutat tillsammans med
styrelsen i Highlander FÖRENKLA och FÖRÄTTRA bolagsstrukturen. Idag finns två Higlander bolag som
genom fusion skall bli ett.
-

Det blir entydigt vem och var ägarskapet till systemet finns.
Det blir enklare och tydligare att följa.
Det blir billigare att administrera.
Det blir en tydligare organisation och inga dubbla stolar.
Det ger möjlighet att förstärka styrelsen.

Fusion är formellt en aning komplext men är det formellt RÄTTA sättet att smälta ihop Highlanderbolagen. Tar lite tid eftersom de går igenom alla instanser och parter som har något intresse,
nämligen; bolagsstyrelsen, revisorer, Bolagsverket, bolagsstämma och kallelse på okända borgenärer.
Det ska inte bli FEL ! Tidsmässigt räknar vi med att fusionen är klar i månadsskiftet maj/juni.
Eftersom våra förväntningar på Highlander är höga så kräver transparens och insyn. Highlanders
kunder, stora kapitalförvaltare, kommer göra det så det finns inga genvägar. VD Anders Bergh väntar
ett snart genombrott för Highlander så det finns ingen tid att förlora. Highlander kommer snart att bli
ett publikt avstämningsbolag med tydlig informationsgivning som skall vara samtidigt tillgänglig för
aktieägarna. Till vi blir det kan du följa Highlander på bolagets hemsida och Chat-forum, se nedan.

TIDER
-

9 mars Highlander kallar till bolagsstämma.
16 mars Highlander valberedning nominerar ny styrelse.
22 mars Live-Chat med Highlanders VD Anders Bergh kl 14 – 16. Anmäl dig på
www.hldruptwn.com.
23 mars Highlanders bolagsstämma beslutar om fusion.
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