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Hancap 

Styrelsen i Hancap avgår och huvudägare ansöker 

om att Bolagsverket sammankallar extra 

bolagsstämma 

Samtliga styrelseledamöter inklusive suppleanten i Hancap AB (publ) (”Hancap” eller 

”Bolaget”) har begärt eget utträde hos Bolagsverket. Med anledning därav avser 

huvudägaren i Bolaget, Per Helander, att ansöka om att Bolagsverket sammankallar extra 

bolagstämma för val av ny styrelse.  

Styrelseledamöterna Rickard Backlund, Hans Selling och Frank Teneberg samt suppleanten 

Torgny Wikström har på grund av olika syn på Bolagets styrning med huvudägaren meddelat 

Bolagets VD, Peter Kollert och huvudägaren att de lämnat in begäran om eget utträde hos 

Bolagsverket. På grund av detta har Bolaget inte längre någon beslutför styrelse varför 

huvudägaren avser att ansöka om att Bolagsverket sammankallar en extra bolagsstämma för val 

av ny styrelse. 

Huvudägaren avser föreslå att styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter, vilka är Mark Baljeu, 

Peter Hermansson och Anna-Carina Helander. Kallelse kommer att offentliggöras separat så snart 

som möjligt efter att Bolagsverket handläggning påbörjats. 

För ytterligare information 

Peter Kollert, VD, tel. +46 70 36 79 969, peter.kollert@hancap.se 

Denna information är sådan information som Hancap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 3 september 2018 kl. 09:20 

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. 

Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, 

Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. 

Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år 

tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. 

Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat 

fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market 

och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt 

likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550. 


