
Protokoll f�rt vid extra bolagsst�mma med 
aktie�garna i Digital Vision Aktiebolag (publ), 
556319-4041, den 8 mars 2011 kl. 15.00, i 
bolagets lokaler p� plan 8, Solna Strandv�g 
98, Solna. 

N�rvarande aktie�gare: 

Se separat f�rteckning, Bilaga 1 

� 1. St�mmans �ppnande och val av ordf�rande vid st�mman 

St�mman �ppnades av Anna Lindstedt Coates. 

Anna Lindstedt Coates valdes till ordf�rande p� st�mman. Upplystes om att 
Olof Adrian, Advokatfirman Lindahl, skulle f�ra protokollet vid st�mman. 

� 2. Uppr�ttande och godk�nnande av r�stl�ngd 

Framlades f�rteckning �ver anm�lda aktie�gare med uppgift om antal aktier 
och r�ster som aktie�garna representerar. Godk�ndes f�rteckningen s�som 
r�stl�ngd vid st�mman, Bilaga 1. 

� 3. Godk�nnande av dagordning 

Godk�ndes dagordningen i enlighet med Bilaga 2. 

� 4. Val av en protokoiljusterare 

Uts�gs Antonia Gergova, ombud f�r Svenska Aktiesparares Riksf�rbund, att 
j�mte ordf�randen justera dagens protokoll. 

� 5. Pr�vning av om st�mman blivit beh�rigen sammankallad 

Noterades att kallelse kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 8 februari 
2011 och publicerats p� bolagets webbplats samma dag. Noterades vidare att 
annonsering avseende att kallelse skett gjorts i Dagens Nyheter den 8 februari 
2011. 

St�mman f�rklarades vara i beh�rig ordning sammankallad. 

� 6. Beslut om bemyndigande f�r styrelsen att fatta beslut om apportemission 

Konstaterades att styrelsen f�reslagit att bolagsst�mman beslutar om 
bemyndigande f�r styrelsen att fatta beslut om apportemission i enlighet med 
Bilaga 3. St�mman f�rklarade handlingarna framlagda. 

Beslutades om bemyndigande f�r styrelsen att fatta beslut om apportemission i 
enlighet med styrelsens f�rslag. Noterades att beslutet var enh�lligt. 
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� 7. Beslut om �ndring av bolagsordningen 

Konstaterades att styrelsen f�reslagit att bolagsst�mman beslutar om �ndring 
av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 4. 

Beslutades om �ndring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens f�rslag. 
Noterades att beslutet var enh�lligt. 

� 8. Beslut om nyemission av aktier med f�retr�desr�tt f�r befintliga 
aktie�gare 

Konstaterades att styrelsen f�reslagit att bolagsst�mman beslutar om 
nyemission av aktier med f�retr�desr�tt f�r befintliga aktie�gare i enlighet med 
Bilaga 5. St�mman f�rklarade handlingarna framlagda. 

Beslutades om nyemission av aktier med f�retr�desr�tt f�r befintliga aktie�gare 
i enlighet med styrelsens f�rslag. Noterades att beslutet var enh�lligt. 

� 9. Beslut om godk�nnande av styrelsens beslut om kvittningsemission 

Konstaterades att styrelsen f�reslagit att bolagsst�mman beslutar om att 
godk�nna styrelsens beslut om kvittningsemission i enlighet med Bilaga 6. 
St�mman f�rklarade handlingarna framlagda. 

Beslutades att godk�nna styrelsens beslut om kvittningsemission i enlighet med 
styrelsens f�rslag. Noterades att beslutet var enh�lligt. 

� 10. St�mmans avslutande 

St�mman f�rklarades avslutad. 
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Vid protokollet: 

~~ qA< 4,~�~_ 
Olof Adrian 

Justeras: 

Ana Lindstedt Coates (ordf�rande) 

(g  er7 1/ 
Antonia Gergova (justerinman) 
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Styrelsens f�rslag till dagordning f�r extra bolagsst�mma 

Styrelsen i Digital Vision Aktiebolag (pubi), org.nr . 556319-4041, f�resl�r att 
bolagsst�mman beslutar om dagordning f�r bolagsst�mman enligt f�ljande. 
1. St�mmans �ppnande och val av ordf�rande vid st�mman. 

2. Uppr�ttande och godk�nnande av r�stl�ngd. 

3. Godk�nnande av dagordning. 

4. Val av en protokolljusterare. 

5. Pr�vning av om st�mman blivit beh�rigen sammankallad. 

6. Beslut om bemyndigande f�r styrelsen att fatta beslut om apportemission. 

7. Beslut om �ndring av bolagsordningen. 

8. Beslut om nyemission av aktier med f�retr�desr�tt f�r befintliga aktie�gare. 

9. Beslut om godk�nnande av styrelsens beslut om kvittningsemission. 

10. St�mmans avslutande. 

Solna i februari 2011 
Digital Vision Aktiebolag (publ) 

Styrelsen 
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Styrelsens f�rslag till beslut om bemyndigande f�r styrelsen att fatta beslut 
om apportemission 

Styrelsen i Digital Vision Aktiebolag (publ), org.nr . 556319-4041, f�resl�r att 
bolagsst�mman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillf�llen under tiden fram till 
n�sta �rsst�mma, fatta beslut om att genom nyemission �ka Bolagets aktiekapital med 
h�gst 16 300 000 kronor genom nyemission av h�gst 6 520 000 aktier. Styrelsen ska 
kunna besluta om nyemission av aktier med avvikelse fr�n aktie�garnas f�retr�desr�tt 
med best�mmelse om apport. 

Styrelsen ska �ga best�mma villkoren i �vrigt f�r nyemissioner enligt detta 
bemyndigande. Sk�let till att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission med 
avvikelse fr�n aktie�gares f�retr�desr�tt med best�mmelse om apport �r att Bolaget ska 
kunna emittera aktier f�r erl�ggande av k�peskilling i samband med f�rv�rvet av Image 
Systems AB vilket offentliggjordes den 30 december 2010. Teckningsber�ttigade i 
emissioner under detta bemyndigande ska vara vissa av aktie�garna i Image Systems 
AB.. Verkst�llande direkt�ren f�resl�s bli bemyndigad att vidta de sm�rre justeringar i 
detta beslut som kan komma att vara n�dv�ndiga i samband med registrering vid 
Bolagsverket och vid Euroclear. 

F�r beslut i enlighet med styrelsens f�rslag kr�vs att beslutet bitr�ds av aktie�gare med 
minst tv� tredjedelar av s�v�l de avgivna r�sterna som de aktier som �r f�retr�dda vid 
st�mman 

Solna i februari 2011 
Digital Vision AB (publ) 

Styrelsen 



Styrelsens f�rslag till beslut om �ndring av bolagsordningen 

Styrelsen i Digital Vision Aktiebolag (publ), org.nr. 556319-4041, f�resl�r att bolagsst�mman 
beslutar att �ndra bolagsordningens �� 4 och 5 enligt f�ljande: 

F�r m�jligg�rande av emissionerna av aktier under punkterna 8-9 i dagordningen f�r 
bolagsst�mman f�resl�r styrelsen att bolagets bolagsordning �ndras enligt f�ljande. � 4 
Aktiekapital i bolagets bolagsordning �ndras fr�n l�gst 16 000 000 kronor och h�gst 
64 000 000 kronor till l�gst 50 000 000 kronor och h�gst 200 000 000 kronor, samt att � 5 
Antal aktier i bolagets bolagsordning �ndras fr�n l�gst 6 400 000 aktier och h�gst 25 600 000 
aktier till l�gst 20 000 000 aktier och h�gst 80 000 000 aktier. 

Enligt f�rslaget f�r s�ledes � 4 Aktiekapital f�ljande lydelse efter �ndringen: 

"Aktiekapitalet ska utg�ra l�gst 50 000 000 kronor och h�gst 200 000 000 kronor." 

Enligt f�rslaget f�r s�ledes � 5 Antal aktier f�ljande lydelse efter �ndringen: 

"Antalet aktier ska uppg� till l�gst 20 000 000 aktier och till h�gst 80 000 000 aktier." 

Bolagsordningen i f�reslagen ny lydelse bifogas h�rtill i sin helhet som Bilaga 1. 

Verkst�llande direkt�ren, eller den styrelsen utser, ska �ga r�tt att vidta de sm�rre 
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. 
Beslutet f�resl�s vara villkorat av bolagsst�mmans beslut under punkterna 8-9 i 
dagordningen f�r bolagsst�mman. F�r beslut i enlighet med styrelsens f�rslag kr�vs att 
beslutet bitr�ds av aktie�gare med minst tv� tredjedelar av s�v�l de avgivna r�sterna som de 
aktier som �r f�retr�dda vid bolagsst�mman. 

Solna i februari 2011 
Digital Vision AB (pubi) 

Styrelsen 
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Styrelsens f�rslag till beslut om nyemission av aktier med f�retr�desr�tt 
f�r befintliga aktie�gare 

Styrelsen i Digital Vision AB, org.nr . 556319-4041, f�resl�r att bolagsst�mman beslutar 
att genom nyemission �ka bolagets aktiekapital med h�gst 53 976 915 kronor genom 
nyemission av h�gst 21 590 766 aktier enligt f�ljande villkor: 

1 	R�tt att teckna nya aktier ska med f�retr�desr�tt tillkomma dem som p� 
avst�mningsdagen f�r nyemissionen �r registrerade som aktie�gare, varvid ska 
g�lla att varje s�dan aktie�gare ska ha f�retr�desr�tt att teckna tio (10) nya aktier 
f�r varje tre (3) befintliga aktier. 

2. F�r det fall inte samtliga nya aktier tecknas med f�retr�desr�tt ska styrelsen, inom 
ramen f�r emissionens h�gsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som inte 
tecknats med f�retr�desr�tt. S�dan f�rdelning ska i f�rsta hand ske till 
aktietecknare som utnyttjat teckningsr�tter i nyemissionen, oavsett om 
aktietecknaren var aktie�gare p� avst�mningsdagen eller inte, och vid 
�verteckning i f�rh�llande till det antal teckningsr�tter som var och en utnyttjat f�r 
teckning. 1 andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat utan st�d av 
teckningsr�tter och, f�r det fall dessa inte kan erh�lla full tilldelning, i f�rh�llande 
till det antal nya aktier som var och en tecknat. F�r det fall aktier inte tecknats med 
f�retr�desr�tt eller utan f�retr�desr�tt ska tilldelning ske till de garanter som 
tecknat i nyemissionen med f�rdelning i f�rh�llande till det belopp som var och en 
garanterat och, om detta inte �r m�jligt, genom lottning. 

3. Avst�mningsdag f�r deltagande i nyemissionen ska vara den 15 mars 2011. 

4. Teckning av aktier med f�retr�desr�tt ska ske genom kontant betalning under 
tiden fr�n och med den 16 mars 2011 till och med den 30 mars 2011. Styrelsen 
ska �ga r�tt att f�rl�nga teckningstiden. 

5. Teckning av aktier utan f�retr�desr�tt ska ske genom teckning p� teckningslista 
under tiden fr�n och med den 16 mars 2011 till och med den 30 mars 2011. 
Styrelsen ska �ga r�tt att f�rl�nga teckningstiden. Betalning ska erl�ggas kontant 
senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning uts�nts. 

6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 2,50 kr per aktie. 

7. De nya aktierna medf�r r�tt till vinstutdelning i och med att nyemissionen har 
registrerats hos Bolagsverket och aktierna inf�rts i aktieboken hos Euroclear 
Sweden AB. 

8. Emissionsbeslutet f�ruts�tter �ndring av bolagsordningen i enlighet med f�rslaget 
under punkten 7 i dagordningen f�r bolagsst�mman. 

9. Beslutet f�resl�s vara villkorat av bolagsst�mmans beslut under punkten 9 i 
dagordningen f�r bolagsst�mman. 

Verkst�llande direkt�ren, eller den styrelsen utser, ska �ga r�tt att vidta de sm�rre 
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos 
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. F�r beslut i enlighet med styrelsens f�rslag 
kr�vs att beslutet bitr�ds ev aktie�gare med mer �n h�lften av de avgivna r�sterna. 



Solna i februari 2011 
Digital Vision AB (publ) 

Styrelsen 
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ohansius 

Har(� lsoz Gert Schyborger 

Styrelsens redog�relse enligt 13 kap 6 � aktiebolagslagen 

S�som redog�relse enligt 13 kap 6 � aktiebolagslagen f�r styrelsen i Digital Vision AB, 
org.nr. 556319-4041, anf�ra f�ljande. Efter l�mnandet av �rsredovisningen f�r 
r�kenskaps�ret 2009 har inga h�ndelser av v�sentlig betydelse f�r bolagets st�llning 
intr�ffat ut�ver de som omn�mns i del�rsrapporten f�r perioden januari-mars 2010, 
Bilaga 1, halv�rsrapporten f�r perioden januari�juni 2010, Bilaga 2, del�rsrapporten f�r 
perioden januari-september 2010, Bitaga 3, samt f�ljande pressmeddelanden: 

2010-11-15 Directors Cut i London v�ljer Digital Visions Nucoda Film Master 

2010-12-01 Stockholmsbaserade Mars Motel restaurerar Bergmanklassikern 
H�stsonaten med Digital Visions Phoenixsystem 

2010-12-30 Digital Vision f�rv�rvar Image Systems 

2010-12-30 Digital Vision inbjuder konvertibel�gare att teckna aktier genom kvittning av 
fordran 

2011-01-03 Kallelse till extra bolagsst�mma i Digital Vision Aktiebolag (publ) 

2011-01-12 Komplettering till pressmeddelande den 30 december 2010 

2011-02-01 Fancy Film v�xer med Digital Visions Nucoda HD 

2011-02-02 Kommunik� fr�n extra bolagsst�mma i Digital Vision Aktiebolag (publ) 

2011-02-03 Nucoda Film Master spelar en viktig biroll i Oscarsnominerade filmer 

2011-02-04 Digital Visions erbjudande till konvertibel�gare att teckna aktier genom 
kvittning av fordran har erh�llit en anslutningsgrad �verstigande 80 procent 

2011-02-04 Kallelse till extra bolagsst�mma i Digital Vision Aktiebolag (publ) 

2011-02-09 Viktiga datum g�llande Digital Visions sammanl�ggning av aktier 

Ut�ver vad som ovan angivits har n�gra h�ndelser av v�sentlig betydelse f�r bolagets 
st�llning inte intr�ffat sedan �rsredovisningen f�r r�kenskaps�ret 2009 l�mnades. 



Deloitte. 

Revisorns yttrande �ver styrelsens redog�relse f�r v�sentliga h�ndelser enligt 13 kap. 6 � 
aktiebolagslagen (2005:551) 

Till bolagsst�rnman i Digital Vision AB (pub!), org,nr 556319-4041 

Uppdrag och ansvarsf�rdelning 
Vi har granskat styrelsens redog�relse daterad 2011-02-14. Det �r styrelsen som har ansvaret f�r 
redog�relsen och f�r att den �r uppr�ttad i enlighet med aktiebolagslagen. V�rt ansvar �r att granska 
redog�relsen s� att vi kan l�mna ett skriftligt yttrande �ver den enligt 13 kap. 6 � aktiebolagslagen. Detta 
yttrande har endast till syfte att fullg�ra det krav som uppst�lls i 13 kap. 6 � aktiebolagslagen och f�r inte 
anv�ndas L�r n�got annat �ndam�l. 

Granskningens inriktning och omfattning 
Granskningen har utf�rts i enlighet med Fars rekommendation RevR 9 Revisorns �vriga yttranden enligt 
aktiebolagslagen och aktiebolagsf�rordningen. Det inneb�r att vi har planerat och utf�rt granskningen f�r 
att med begr�nsad s�kerhet kunna uttala oss om huruvida redog�relsen avspeglar v�sentliga h�ndelser f�r 
bolaget p� ett korrekt s�tt. Granskningen har begr�nsats till �versiktlig analys av redog�relsen och 
underlag till denna samt f�rfr�gningar hos bolagets personal. Vi anser att v�r granskning ger oss en rimlig 
grund f�r v�rt uttalande nedan. 

Uttalande 
Grundat p� v�r granskning har det inte kommit fram n�gra omst�ndigher som ger oss anledning att anse 
att styrelsens redog�relse inte avspeglar v�sentliga h�ndelser f�r bolaget p� ett korrekt s�tt. 

Stockholm den 15 februari 2011 

Svante Forsberg 
Auktoriserad revisor 



Styrelsens f�rslag till beslut om godk�nnande av styrelsens beslut om 
kvittningsemission 

Styrelsen i Digital Vision Aktiebolag, orgnr. 556319-4041 f�resl�r att bolagsst�mman 
beslutar om att godk�nna styrelsens beslut av den 29 december 2010 om att genom 
nyemission �ka bolagets aktiekapital med h�gst 15 093 307,50 kronor genom 
nyemission av h�gst 6 037 323 aktier enligt f�ljande villkor: 

1 	R�tt att teckna nya aktier ska, med avvikelse fr�n aktie�garnas f�retr�desr�tt, 
tillkomma de personer och bolag som �r innehavare av de av bolaget utgivna 
konvertibla skuldebreven 200512010. 

2. Sk�let till avvikelsen fr�n aktie�garnas f�retr�desr�tt �r f�r m�jligg�rande av att de 
konvertibla skuldebreven 200512010 kvittas till aktier. 

3. Teckning av aktier skall ske genom teckning p� teckningslista senast den 27 
januari 2011. Styrelsen skall �ga r�tt att f�rl�nga teckningstiden. 

4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 2,50 kronor per aktie, vilket totalt ger 
15 093 307,50 kronor. 

5. Teckningskursen f�r de nya aktierna motsvarar aktiens kvotv�rde efter genomf�rd 
minskning och sammanl�ggning (vilken beslutades om p� bolagsst�mman den 1 
februari 2011). 

6. Betalning f�r tecknade aktier skall i sin helhet erl�ggas senast den 27 januari 
2011. Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget (konvertibla 
skuldebrev 200512010) i samband med teckning. Styrelsen skall �ga r�tt att 
f�rl�nga betalningstiden. 

7. De nya aktierna medf�r r�tt till vinstutdelning i och med att nyemissionen har 
registrerats hos Bolagsverket och aktierna inf�rts i aktieboken hos Euroclear 
Sweden AB. 

8. Emissionsbeslutet f�ruts�tter �ndring av bolagsordningen i enlighet med f�rslaget 
under punkten 7 i dagordningen f�r bolagsst�mman. 

9. Emissionsbeslutet �r villkorat av (i) bolagsst�mmans (den 1 februari 2011) beslut 
om minskning av aktiekapitalet f�r f�rlustt�ckning, med 48 579 225 kronor, och 
sammanl�ggning av aktier 1:100, medf�rande att kvotv�rdet p� Bolagets aktie 
efter genomf�rd minskning och sammanl�ggning uppg�r till 2,50 kronor och att 
aktier motsvarande ett v�rde om minst 80 procent av det �terst�ende nominella 
beloppet av de konvertibla skuldebreven 200512010 (15 093 309 kronor) tecknas 
av de teckningsber�ttigade under detta emissionsbeslut, dvs. tecknande av 
tillhopa minst 4 829 859 aktier motsvarande kvittning av fordringar om minst 12 
074 647,50 kronor. Beslutet f�resl�s vidare vara villkorat av bolagsst�mmans 
beslut under punkten 8 i dagordningen f�r bolagsst�mman. H�rvid kan noteras att 
styrelsen beslutat att f�rl�nga tecknings- och betalningstiden enligt ovan till och 
med den 8 mars 2011, samt att villkoren som anges i (i) och (ii) ovan per dagen f�r 
kallelse till bolagsst�mman den 8 mars 2011 har uppfyllts. 



Verkst�llande direkt�ren, eller den styrelsen utser, skall �ga r�tt att vidta de sm�rre 
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos 
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

Solna i februari 2011 
Digital Vision AB (pub!) 

Styrelsen 



Protokoll nr 3012010 f�rt vid sammantr�de per 
capsulam med styrelsen i Digital Vision 
Aktiebolag (publ), org.nr . 556319-4041, den 
29 december 2010. 

N�rvarande styrelseledam�ter (per capsulam): 

Johan Hessius (ordf�rande) 
Bengt Broman 
Hans lsoz 
Gert Schyborger 

�vriga deltagare 

Klas �str�m 

� 1. Sammantr�dets �ppnande 

Sammantr�det f�rklarades �ppnat av styrelseordf�rande Johan Hessius, som �ven 
uts�gs att f�ra protokollet. 

� 2. Val av justeringspersoner 

Beslutades att samtliga styrelseledam�ter justerar protokollet fr�n sammantr�det. 

� 3. Kvittningsemission 

Noterades att styrelsen avgett redog�relse f�r h�ndelser av v�sentlig betydelse f�r 
bolagets st�llning, vilka har intr�ffat efter det att �rsredovisningen avseende 
r�kenskaps�ret 2009 l�mnades, i enlighet med Bilaga 1, samt att styrelsen avgett 
redog�relse avseende emissionsvillkor om kvittningsr�tt i enlighet med Bilaga 2. 
Noterades vidare att bolagets revisor avgett yttranden avseende styrelsens 
redog�relser i enlighet med Bilaga 3 och 4. 

Beslutades att emittera aktier i enlighet med Bilaga 5. Noterades att beslutet �r 
villkorat av bolagsst�mmans efterf�ljande godk�nnande, samt att styrelsen har f�r 
avsikt att kalla till s�dan bolagsst�mma f�r godk�nnande av emissionsbeslutet 
snarast m�jligt efter det att teckningstiden l�pt ut (med beaktande av villkoret f�r 
emissionen angivet i punkten 9 c)). 

� 4. Extra bolagsst�mma 

Beslutades att kalla till extra bolagsst�mma, att h�llas den 1 februari 2011. 
Beslutades att f�resl� bolagsst�mman att fatta beslut om: 

(1) 	(a) riktad nyemission, (b) �ndring av bolagsordning och (c) sammanl�ggning 
av aktier i enlighet med Bilaga 6; 

(ii) �ndring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 7; 

(iii) minskning av aktiekapitalet f�r f�rlustt�ckning i enlighet med Bilaga 8; och 

(iv) �ndring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 9. 



Uppdrogs �t verkst�llande direkt�ren att ombes�rja att kallelse till bolagsst�mma, 
enlighet med Bilaga 10, sker i den ordning som bolagsordningen f�reskriver. 

� 5. 	Sammantr�dets avslutande 

Ordf�randen f�rklarade sammantr�det avslutat. 

Vid protokollet: 

Klas �str�m 

Justeras: 

Johan Hessius (ordf�rande) 

Ha s lsoz 	 Gert Schyborger 	
/ 
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Gert Schyborger 

Styrelsens redog�relse enligt 13 kap 6 � aktiebolagslagen 

S�som redog�relse enligt 13 kap 6 � aktiebolagslagen f�r styrelsen i Digital Vision 
Aktiebolag (publ), orgnr. 556319-4041, anf�ra f�ljande. Efter l�mnandet av 
�rsredovisningen f�r r�kenskaps�ret 2009 har inga h�ndelser av v�sentlig betydelse f�r 
bolagets st�llning intr�ffat ut�ver de som omn�mns i del�rsrapporten f�r perioden 
januari-mars 2010, Bilaga 1, halv�rsrapporten f�r perioden januari�juni 2010, Bilaga 2, 
del�rsrapporten f�r perioden januari-september 2010, Bilaga 3, samt f�ljande 
pressmeddelanden: 

2010-11-15 Directors Cuti London v�ljer Digital Visions Nucoda Film Master 

2010-12-01 Stockholmsbaserade Mars Motel restaurerar Bergmanklassikern 
H�stsonaten med Digital Visions Phoenixsystem 

Ut�ver vad som ovan angivits har n�gra h�ndelser av v�sentlig betydelse f�r bolagets 
st�llning inte intr�ffat sedan �rsredovisningen f�r r�kenskaps�ret 2009 l�mnades. 

Solna den 29 december 2011 

Johan Hessius 

Han lsoz 
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Styrelsens redog�relse enligt 13 kap 7 � aktiebolagslagen vid betalning genom 
kvittning 

S�som redog�relse enligt 13 kap 7 � aktiebolagslagen f�r styrelsen i Digital Vision 
Aktiebolag (publ), org.nr  556319-4041, upplysa om f�ljande: 

1. att innehavarna av konvertibla skuldebrev 2005/2010 ("Fordringshavarna") har 
fordringar mot bolaget uppg�ende till tillhopa 15 093 309 kronor (se Bilaga 1), 

2. att Fordririgshavarna till ett belopp om 15 093 307,50 kronor f�r kvitta sina fordringar 
p� bolaget som betalning f�r nyemitterade aktier i bolaget enligt styrelsens f�rslag, 
samt 

3. att styrelsen bed�mer att bolagets ekonomiska st�llning kommer att f�rst�rkas 
genom kvittningen och att det �r till nytta f�r bolaget att kvittning genomf�rs. 

Solna den 29 december 2010 

Johan LHessiu 

Hank lsoz C 7  1 Gert Schyborge  
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BILAGA 1 

Fordringshavare 	I Fordran 	I Antal aktier erh�llna i nyemissionen 

Innehavare av konvertibla skuldebrev 115 093 309 	1 6 037 323 
2005/2010 



Deloitte. ,  

Revisorns yttrande �ver styrelsens redog�relse f�r v�sentliga h�ndelser enligt 13 kap. 6 � 
aktiebolagslagen (2005:551) 

Till styrelsen i Digital Vision AB (publ), org.nr  5563 19-4041 

Uppdrag och ansvarsf�rdelning 
Vi har granskat styrelsens redog�relse daterad 2010-12-29. Det �r styrelsen som har ansvaret f�r 
redog�relsen och f�r att den �r uppr�ttad i enlighet med aktiebolagslagen. V�rt ansvar �r att granska 
redog�relsen s� att vi kan l�mna ett skriftligt yttrande �ver den enligt 13 kap. 6 � aktiebolagslagen. Detta 
yttrande har endast till syfte att fullg�ra det krav som uppst�lls i 13 kap. 6 � aktiebolagslagen och f�r inte 
anv�ndas f�r n�got annat �ndam�l. 

Granskningens inriktning och omfattning 
Granskningen har utf�rts i enlighet med Fars rekommendation RevR 9 Revisorns �vriga yttranden enligt 
aktiebolagslagen och aktiebolagsf�rordningen. Det inneb�r att vi har planerat och utf�rt granskningen f�r 
att med begr�nsad s�kerhet kunna uttala oss om huruvida redog�relsen avspeglar v�sentliga h�ndelser f�r 
bolaget p� ett korrekt s�tt. Granskningen har begr�nsats till �versiktlig analys av redog�relsen och 
underlag till denna samt f�rfr�gningar hos bolagets personal. Vi anser att v�r granskning ger oss en rimlig 
grund f�r v�rt uttalande nedan. 

Uttalande 
Grundat p� v�r granskning har det inte kommit fram n�gra omst�ndigheter som ger oss anledning att anse 
att styrelsens redog�relse inte avspeglar v�sentliga h�ndelser f�r bolaget p� ett korrekt s�tt. 

Stockholm den 29 december 2010 

Deloitte AB 

Svante Forsberg 
Auktoriserad revisor 



I  ~n- 

Revisorns yttrande �ver styrelsens redog�relse f�r kvittning enligt 13 kap. 7 � aktiebolagslagen 
(2005:551) 

Till styrelsen i Digital Vision AB (publ), org.nr  556319-4041 

Uppdrag och ansvarsf�rdelning 
Vi har granskat styrelsens redog�relse daterad 2010-12-29. Det �r styrelsen som har ansvaret f�r 
redog�relsen och f�r att den �r uppr�ttad i enlighet med aktiebolagslagen. V�rt ansvar �r att granska 
redog�relsen s� att vi kan l�mna ett skriftligt yttrande �ver den enligt 13 kap. 7 � aktiebolagslagen. Detta 
yttrande har endast till syfte att fullg�ra det krav som uppst�lls i 13 kap. 7 � aktiebolagslagen och f�r inte 
anv�ndas f�r n�got annat �ndam�l. 

Granskningens inriktning och omfattning 
Granskningen har utf�rts i enlighet med Fars rekommendation RevR 9 Revisorns �vriga yttranden enligt 
aktiebolagslagen och aktiebolagsf�rordningen. Det inneb�r att vi har planerat och utf�rt granskningen f�r 
att med h�g men inte absolut s�kerhet kunna uttala oss om redog�relsen innefattande upplysningar om 
emissionsvillkor om kvittning. Granskningen har omfattat ett urval av l�mpliga bevis. Vi anser att v�r 
granskning ger oss en rimlig grund f�r v�rt uttalande nedan. 

Uttalande 
Vi anser att styrelsens redog�relse har uppr�ttats i enlighet med 13 kap. 7 � aktiebolagslagen och 
kvittningsr�tten avser vid emissionstidpunkten giltiga motfordringar, som uppg�r till 
15.093.307,50 kronor. 

Stockholm den 29 december 2010 

Deloitte AB 

Svante Forsberg 
Auktoriserad revisor 



Styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse fr�n aktie�garnas 
f�retr�desr�tt med betalning genom kvittning 

Styrelsen i Digital Vision Aktiebolag, org.nr . 556319-4041 beslutar, under f�ruts�ttning 
av bolagsst�mmans godk�nnande, vilken bolagsst�mma avses h�llas omkring den 
1 mars 2011, att genom nyemission �ka bolagets aktiekapital med h�gst 
15 093 307,50 kronor genom nyemission av h�gst 6 037 323 aktier (givet beslut av 
bolagsst�mma, vilken bolagsst�mma avses h�llas den 1 februari 2011, om minskning 
av aktiekapitalet och sammanl�ggning av aktier medf�rande att en aktie i bolaget efter 
genomf�rd minskning och sammanl�ggning har kvotv�rdet 2,50 kronor) enligt f�ljande 
villkor: 

1. R�tt att teckna nya aktier ska, med avvikelse fr�n aktie�garnas f�retr�desr�tt, 
tillkomma de personer och bolag som �r innehavare av de av bolaget utgivna 
konvertibla skuldebreven 200512010. 

2. Sk�let till avvikelsen fr�n aktie�garnas f�retr�desr�tt �r f�r m�jligg�rande av att de 
konvertibla skuldebreven 2005/2010 kvittas till aktier. 

3. Teckning av aktier skall ske genom teckning p� teckningslista senast den 27 
januari 2011. Styrelsen skall �ga r�tt att f�rl�nga teckningstiden. 

4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 2,50 kronor per aktie, vilket totalt ger 
15 093 307,50 kronor (givet beslut av bolagsst�mma, vilken bolagsst�mma avses 
h�llas omkring den 1 februari 2011, om minskning av aktiekapitalet och 
sammanl�ggning av aktier medf�rande att en aktie i bolaget efter genomf�rd 
minskning och sammanl�ggning har kvotv�rdet 2,50 kronor). 

5. Teckningskursen f�r de nya aktierna motsvarar aktiens kvotv�rde efter genomf�rd 
minskning och sammanl�ggning. 

6. Betalning f�r tecknade aktier skall i sin helhet erl�ggas senast den 27 januari 
2011. Betalning ska ske genom kvittning av fordan mot Bolaget (konvertibla 
skuldebrev 200512010) i samband med teckning. Styrelsen skall �ga r�tt att 
f�rl�nga betalningstiden. 

7. De nya aktierna medf�r r�tt till vinstutdelning f�rsta g�ngen p� den 
avst�mningsdag f�r utdelning som infaller n�rmast efter det att nyemissionen har 
registrerats hos Bolagsverket och aktierna inf�rts i aktieboken hos Euroclear 
Sweden AB. 

8. Emissionsbeslutet f�ruts�tter �ndring av bolagsordningen. 

9. Emissionsbeslutet villkoras av: 

a) bolagsst�mmans godk�nnande av detta styrelsens beslut, vilken 
bolagsst�mma avses h�llas omkring den 1 mars 2011; 

b) bolagsst�mmans beslut om minskning av aktiekapitalet f�r f�rlustt�ckning, 
med 48 579 225 kronor, och sammanl�ggning av aktier 1:100, medf�rande att 
kvotv�rdet p� bolagets aktie efter genomf�rd minskning och sammanl�ggning 
uppg�r till 2,50 kronor, vilken bolagsst�mma avses h�llas omkring den 1 
februari 2011; och 



c) att aktier motsvarande ett v�rde om minst 80 procent av det �terst�ende 
nominella beloppet av de konvertibla skuldebreven 200512010 (15 093 309 
kronor) tecknas av de teckningsber�ttigade under detta emissionsbeslut, dvs. 
tecknande av tillhopa minst 4 829 859 aktier motsvarande kvittning av 
fordringar om minst 12 074 647,50 kronor. 

10. Verkst�llande direkt�ren, eller den styrelsen utser, skall �ga r�tt att vidta de 
sm�rre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet 
hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 


