Styrelsens förslag till beslut om nyemission mot betalning i apportegendom (punkt 7)
Styrelsen i Maxkompetens Sverige AB (publ), org. nr, 556647-6957 (”Bolaget”) föreslår att
extrabolagsstämman 30 augusti 2017 beslutar om nyemission mot betalning i apportegendom.
Apportemissionen genomförs som ett led av Bolagets förvärv av aktier i Magna AB, org. nr 5565636247(”Magna”) där del av köpeskillingen skall erläggas genom betalning med aktier (om vilket
tidigare pressmeddelanden lämnats 11 maj 2017 samt 30 maj 2017) och genomförs enligt följande
villkor:
1. Bolagets aktiekapital ökas med 70 685,90 kronor genom nyemission av 1 413 718 aktier.
2. Teckningskursen har fastställts till 6,7906046 kronor per aktie utifrån en beräknad volymviktad
genomsnittskurs under perioden 2017-04-20 – 2017-07-31 i enlighet med villkoren i upprättat
aktieöverlåtelseavtal. Huvudägaren Gungställningens insiderhandel har undantagits i beräkningen.
3. Rätt och skyldighet att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma säljaren av Magna AB:
a. Wikström Invest AB, org. nr 556890-6993
4. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 30 augusti 2017. Styrelsen
ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast i samband med teckning genom tillförsel av aktier
i Magna AB (”Apportegendomen”) i enlighet med styrelsens redogörelse. Styrelsen ska äga rätt att
förlänga betalningstiden.
6. Apportegendomen beräknas upptas till ungefär 18 600 000 kronor i Bolagets balansräkning
inklusive den kontanta delen av betalningen som motsvarar 9 000 000 kronor i enlighet med
styrelsens redogörelse.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning
som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts
i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
_________________
Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som
kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden
AB.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Aktieägare
med mer än två tredjedelars majoritet har förbundit sig att rösta för att genomföra
apportemissionen enligt fastställda villkor.
Handlingar enligt 13 kap. 6-8 § aktiebolagslagen bilägges.
_________________
Maxkompetens Sverige AB (publ)
Stockholm i augusti 2017
Styrelsen

