
Till minoritetsaktieägarna i MVV Holding AB (publ) i konkurs, 556557–8142 

I skrivelse till styrelsen i MVV Holding AB (publ) (”MVV”) den 27 februari 2020 har Hitech 
& Development Wireless Sweden Holding AB (publ) förklarat sig inneha mer än 90 procent av 
antalet aktier i MVV samt begärt att tvisten rörande inlösen av återstående aktier ska hänskjutas 
till avgörande av skiljemän.  

Bolagsverket har förordnat advokaten Magnus Ramberg till god man för att bevaka frånvarande 
minoritetsaktieägares rätt i samband med inlösen av aktier i MVV. En skiljenämnd har tillsatts, 
bestående av advokaten Urban Båvestam, utsedd av majoritetsaktieägaren, och advokaten 
Magnus Nedström, utsedd av gode mannen, samt justitierådet Ann-Christine Lindeblad, utsedd 
av övriga skiljemän att vara ordförande i nämnden.  
 
Om någon minoritetsaktieägare skulle vilja delta i skiljeförfarandet personligen eller genom 
eget ombud bör han eller hon anmäla sin önskan till mig inom två veckor från det att denna 
kungörelse publicerats. Minoritetsaktieägare kan även vid senare tidpunkt anmäla sin önskan 
att föra egen talan men kan då bli då bunden av de åtgärder som gode mannen har vidtagit innan 
jag mottog denna anmälan. 
 
Minoritetsaktieägare som inte önskar delta i förfarandet personligen eller genom eget ombud 
behöver inte svara på detta meddelande och företräds av god mannen och blir bunden av de 
åtgärder som denne vidtar. Den som redan överlåtit sina aktier i MVV behöver inte heller svara 
på meddelandet. 
 
Majoritetsaktieägaren företräds i skiljeförfarandet av advokaten Ola Lidström, Bird & Bird 
Advokat KB, Norrlandsgatan 15, 111 43 Stockholm, telefon: 08-506 320 00, e-post: 
ola.lidstrom@twobirds.com. 

Begäran om handlingar eller upplysningar i ärendet bör ställas till gode mannen, advokaten 
Magnus Ramberg, Advokatfirman Lindahl KB, Stortorget 2, 252 23 Helsingborg, telefon: 042-
17 53 00, e-post: magnus.ramberg@lindahl.se eller advokat Viktor Wihlstrand som biträder 
gode mannen, e-post: viktor.wihlstrand@lindahl.se. 
 
Stockholm i december 2020 
 
 
Ann-Christine Lindeblad 
Adress: Rådmansgatan 43, 113 58 Stockholm 
E-post: ac.lindeblad@hotmail.se 
Mobil: 0730-358235 
 


