
 
 

 

 

 

 

Kallelse till årsstämma  

i Nordens Ljus AB (publ) 
 

Aktieägarna i Nordens Ljus AB (publ), 556235-3614 kallas härmed till 

årsstämma torsdag den 7 april 2022 kl. 15:00 på Nordens Ljus.  

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införd i aktieboken samt 

anmäla sig om deltagande via e-post till vd@nordensljus.se. 

 

Kallelse, Verksamhetsberättelse och årsredovisning finns här:  

NORDENS LJUS AB  

Kallelse är även annonserad i Dagens Industri samt Post- och Inrikes Tidningar.  

Aktieägare kan även beställa handlingarna via e-post från vd@nordensljus.se. 
 

 

Kortfattad information om läget 
Nordens Ljus AB's uppgift är att sköta drift och underhåll av pråmen. Kostnaderna för 

detta skall täckas av intäkter från restaurang och medlemsintäkter från Nordens Ljus 

Klubben. 

Pandemin har drabbat restaurangen hårt och krökarna har inte klarat att betala hyra 

enligt gällande kontrakt. För att krogen skulle överleva accepterade vi detta men 

lyckades inte enas om nytt hyreskontrakt för 2022.  

Innan denna fråga är löst har Bolaget inga hyresintäkter och budget för 2022 

bekräftar en förlust på ca 265 tkr, vilken täcks av lån från Klubben fram till augusti. 

Bolaget har sålunda ett akut finansieringsbehov för att undvika likvidation och 

försäljning av pråmen. 

 

Framtid 

Det eftersatta underhållet av pråmen, framför allt köket, accepterades eftersom 

planen var att söka lån/kapitaltillskott i samband med den av Stockholms Hamn 

utlovande flytten till ny kajplats vid Norr Mälarstrand. 

Under året drog hamnen överraskande tillbaka sin avsiktsförklaring med 

motiveringen att det inte längre finns plats för Nordens Ljus vid Norr Mälarstrand.  

I Stockholms Hamnars nya ”kajstrategi” finns dock inget som hindrar att pråmen 

kastar ankar vid utlovade kajplats 464. Och vid möte med Stockholms hamn  
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framkom att platsen visst finns, men ska nu hyras ut efter anbudsförfarande. 

Vid årsstämman 2022 kommer en ny styrelse att väljas med viktigaste uppdrag att 

refinansiera Nordens Ljus, samt driva fram en flytt av pråmen till Norr Mälarstrand. 

 

I detta prekära läge är det av största vikt att så många aktieägare som möjligt 

närvarar och gör sina röster hörda vid årets stämma. Förslag på ny styrelse finns, 

men nya, alternativa eller kompletterande förslag kan med fördel framläggas under 

stämman. 

 

Efter stämman  

serveras en sill- & laxtallrik till självkostnadspris. Bokningar mottages i samband med 

anmälan enligt ovan. 

 

 

… OCH BAREN HÅLLER ÖPPET FÖR EFTERSNACK! 


