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Styrelsens redogörelse enligt 13:7 aktiebolags-

lagen 

Styrelsen för Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, (”Stockwik” eller 

"Bolaget") har föreslagit att bolagsstämman beslutar om nyemission av sammanlagt 

högst 135.135 aktier. Bolagets aktiekapital kommer därmed, efter genomförd nye-

mission av aktier, att öka med högst 67.567,5 kronor. Överkursen ska avsättas till över-

kursfonden. 

Styrelsen för Bolaget avger härmed följande redogörelse enligt kap. 13 § 7 aktiebo-

lagslagen. 

Stockwik avser att träffa avtal om förvärv av samtliga aktier i Admit Ekonomi AB, org. 

nr 556571-1735, och indirekt via Admit Ekonomi AB samtliga aktier i Admit Lekeberg 

AB, org. nr 556555-7294, (tillsammans ”Admit”) den 11 maj 2020 för en sammanlagd 

köpeskilling om 30 MSEK kronor på skuldfri basis. Admit ägs av Mareldsvatten Sverige 

AB, org. nr 559252-0489, vilket är ett helägt bolag till Stockwiks styrelseledamot Olof 

Nordberg (”Säljaren”). Köpeskillingen består av en kontantbetalning, revers som ska 

amorteras efter fem (5) år och en riktad nyemission av aktier i Stockwik. Kontantbe-

talningen uppgår till 10 MSEK kronor (före eventuell justering med ett belopp motsva-

rande Admits nettokassa/-skuld vid tillträdesdagen) och föreslås finansieras med teck-

ningslikviden i en företrädesemission, reversens sammanlagda belopp uppgår till 15 

MSEK och de nyemitterade aktiernas teckningslikvid uppgår till 5 MSEK, totalt 

30.000.000 kronor. 

Apportegendomen, såsom vederlag för de nyemitterade aktierna, kontantbetalningen 

samt reversen enligt ovan, består av 200.000 aktier i Admit Ekonomi AB. 

Värdet på apportegendomen har fastställts på basis av styrelsens egen värdering 

och förhandlingar med Säljaren av Admit. I styrelsens underlag har bland annat in-

gått resultatet av en formell företagsbesiktning av Admit. Värderingen grundar sig som 

sig bör i huvudsak på en diskontering och värdering av framtida kassaflöden. Även en 

relativvärdering har genomförts. Det är styrelsens uppfattning att utfallet av värde-

ringsmetoderna med god marginal stödjer det värde som åsatts apportegendomen. 
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Styrelsen bedömer att apportegendomen inte har åsatts högre värde än det verkliga 

värdet för Stockwik. Styrelsen bedömer att den tillskjutna egendomen kan antas bli till 

nytta för Stockwiks verksamhet. 

Baserat på det ovannämnda och tillämpliga redovisningsregler beräknar styrelsen att 

apportegendomen i form av 200.000 aktier i Admit Ekonomi AB, till den del som mot-

svarar de nyemitterade aktierna, kommer att tas upp i Stockwiks balansräkning till ett 

sammanlagt värde om 5 MSEK.  

Som följer av tillämpliga redovisningsregler kan teckningskursen och det värde till vil-

ket apportegendomen tas upp till i Stockwiks balansräkning komma att förändras be-

roende på värdet för Bolagets aktie vid transaktionstidpunkten då tillträde till aktierna 

i Admit Ekonomi AB också sker.   

Handlingar enligt 2 kap. § 9 aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Bolagets 

adress. 
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