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Stockholm den 4 april 2019 

Värderingsutlåtande 
Efter att 2015 ha förvärvat aktiemajoriteten i B3 Insight AB (Insight eller Bolaget) med B3 Consulting 

Group AB (B3) som ägare till 83% av aktierna och Björn Bendrik som ägare till 17%, ingick parterna 

ett aktieägaravtal som ger parterna möjlighet att förvärva respektive sälja minoritetsandelen. 

B3 och Björn Bendrik har nu överenskommit att fullfölja transaktionen varvid B3 kommer att förvärva 

Björn Bendriks 17% av aktierna i Insight till ett pris som beror på den finansiella utvecklingen i Insight 

sedan det ursprungliga förvärvet av aktiemajoriteten skedde och aktieägaravtalet undertecknades. 

Aktieägaravtalet föreskriver att alla aktier i Insight (bolagsvärde, BV), vid inlösen, ska värderas enligt 

följande: 

BV = JEK + 5 * wTB3, 

där JEK är Insights justerade egna kapital (bokfört eget kapital plus 78% av obeskattade reserver) och 

wTB3 är det viktade genomsnittliga resultatet på TB3-nivå för de senaste tre räkenskapsåren, där 

senaste räkenskapsår viktas till 50% och de två föregående räkenskapsåren viktas till 30% respektive 

20%. 

Köpeskillingen för återstående minoritet kommer härvid vara 17% * BV och betalningen kommer att 

genomföras som en apportemission varvid nyemitterade aktier i B3 i transaktionen kommer att 

värderas till vid transaktionstidpunkten aktuellt marknadsvärde. 

Köpeskillingen för 17% av aktierna i Insight kan med ovanstående tillvägagångssätt beräknas till 

2,7 MSEK, vilket motsvarar ett värde på 100% av aktierna i Bolaget på 16,1 MSEK. 

B3 har härvid uppdragit Ceres Advisors (Ceres) att inkomma med ett Värderingsutlåtande rörande 

Insight. 

Ceres baserar Värderingsutlåtandet på följande information: 

• Årsredovisningar för Insight år 2017 och 2018  

• Utdrag ur internt redovisningsmaterial från B3 rörande Insight för åren 2016 – 2018 

• Affärsplan för Insight för 2019 – 2021 med sammanfattning av uppdaterad budget för 2019 

• Aktieägaravtal mellan B3 och Björn Bendrik daterat 2015-05-13 

• Korrespondens med ledningen för B3 rörande bakgrund till transaktionen och förtydligande 

rörande redovisning, budget och prognoser 

Ceres har förlitat sig på att den information som erhållits från B3 är korrekt, fullständig och tillförlitlig 

samt att ingen väsentlig information har undanhållits. Ceres har inget ansvar för fullständigheten och 
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riktigheten i erhållna uppgifter. Ingen oberoende granskning eller verifiering har genomförts för att 

säkerställa riktigheten i informationen som tillhandahållits Ceres. 

Mot bakgrund av och med förbehåll för ovanstående är det Ceres uppfattning att villkoren för 

förvärvet av utestående minoritet i Insight är att betrakta som skäliga ur ett finansiellt perspektiv 

för aktieägare i B3 Consulting Group AB. 

Ceres har ingen skyldighet att uppdatera, revidera eller bekräfta Värderingsutlåtandet eller Underlag 

till Värderingsutlåtande till följd av framtida utveckling eller händelser som inträffar efter dagens 

datum och som kan komma att påverka Värderingsutlåtandet.  

Ceres erhåller ett arvode från B3 för upprättandet av Värderingsutlåtande som inte är beroende av 

innehållet eller slutsatserna i Värderingsutlåtandet. 

Detta Värderingsutlåtande är endast avsett att utgöra underlag för styrelsen i B3 i samband med dess 

utvärdering av föreslagen transaktion och ska inte tolkas som en rekommendation till aktieägarna i 

B3. Ceres svarar inte mot någon annan än styrelsen i B3 för innehållet i Värderingsutlåtande eller 

Underlag till Värderingsutlåtande. 

B3 äger inte rätt att utan Ceres skriftliga godkännande delge hela eller delar av Värderingsutlåtandet 

eller Underlag till Värderingsutlåtande till annan part eller på annat sätt offentliggöra eller sprida 

innehållet. 
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Johan Broström, partner 
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