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True Heading: Kommuniké från extra bolagsstämman 
2014-02-10 

Extra bolagssstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2014-02-10  

och i sammandrag beslutades följande; 

 Vd Anders Bergström hälsade alla deltagare välkomna och lämnade över till advokat 
Jenny Grunden som valts till ordförande för stämman. 

 

 Stämman beslutade enligt förslag i kallelse att ändra bolagsordningen avseende 
aktiekapital och antalet aktier enligt följande: 

 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 050 000 kronor och högst 4 200 000 kronor. 

 

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 10 500 000 och högst 42 000 000 stycken. 

 

 Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat för att besluta om emissioner i 
enlighet med till stämman framlagt förslag.  

 

 Stämman beslutade att godkänna närstående köpet av 50 % i Seapilot AB från AETEB 
Holding AB. 

 
Danderyd  2014-02-10 
 
True Heading AB 
 
För ytterligare information: 
Anders Bergström, VD, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se 
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910 

 
TrueHeading AB (publ), listat på Aktietorget, är ett svenskt världsledande företag inom AIS 
området (Automatic Identification System) med lång erfarenhet av navigation. AIS är idag en 
naturlig del av säkerhetssystemet ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg 
eller om olyckan är framme. AIS har fortsatt stark tillväxt potential som en viktig del i 
framtidens e-navigering.  
 
True Headings helägda dotterbolag Seapilot AB har på kort tid tagit en framträdande position 
bland navigationsappar.Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens 
standarder för elektronisk navigering. Med uppskattade funktioner som AIS-data och AIS-väder 
i realtid var Seapilot först ut i världen i en navigationsapp, vilket bl.a. gjort Seapilot till 
Sveriges app med bäst omsättning 2012.  
 
TrueHeading AB är också distributör för, HEMISPHERE, OCEAN SIGNAL SHIP MODULE  och 
VESPER MARINE’s produkter i Sverige.  
 
För mer information se www.trueheading.se&www.seapilot.com 
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