
 

APPORTAVTAL 

1 PARTER 

1.1 Hoby verksamhetsutveckling group AB, org. nr.559182-7562 (”Säljaren”); och 

1.2 B3 Consulting Group AB (publ), org. nr. 556606-3300 (”Köparen” eller ”B3”). 

Köparen och Säljaren benämns nedan var för sig ”Part” och gemensamt för 

”Parterna”. 

2 ÖVERLÅTELSE, TILLTRÄDE OCH KÖPESKILLING 

2.1 Säljaren äger 10 000 aktier utgivna i B3 Summit AB, org.nr 556937-0850, 

(”Aktierna” respektive ”Bolaget”). 

2.2 Säljaren önskar sälja Aktierna till Köparen och Köparen önskar köpa Aktierna från 

Säljaren på de villkor som anges i detta apportavtal (”Avtalet”) vilket Parterna 

ingått denna dag. 

2.3 Värdet på Aktierna är 4 300 000 kronor enligt extern värdering (”Köpeskillingen”) 

och ska erläggas dels genom apportemission av högst 61 428 aktier i B3 (”B3-

Aktierna”), dels genom kontant betalning. B3-Aktierna ska anses vara värda det 

belopp som utgör öppningskursen för aktien på Nasdaq Stockholm på 

Tillträdesdagen (definieras nedan). Antalet B3-Aktier kommer alltså att avgöras av 

värdet på desamma enligt öppningskursen angiven i föregående mening. Värdet på 

det antal B3-Aktier som tecknas ska inte överstiga Köpeskillingen men motsvara 

Köpeskillingen så lång som möjligt. Mellanskillnaden av Köpeskillingen och värdet på 

B3-Aktierna fastställt på detta sätt ska betalas kontant till av Säljaren anvisat konto i 

svensk bank. Parterna bekräftar att Köpeskillingen är i överensstämmelse med 

aktieägaravtal mellan Parterna och partsavsikten vid dess ingående. 



2.4 Vid tillträdet ska övergången av Aktierna och samtliga därtill hörande rättigheter 

skyldigheter övergå till Köparen (”Tillträdet”). Tillträde ska ske den 17 maj 2019 

dag (”Tillträdesdagen”). 

3 ÖVRIGT 

3.1 Avtalet är villkorat av att Köparens årsstämma den 16 maj 2019 godkänner 

Köparens förvärv av Aktierna enligt bestämmelserna i Avtalet. Om sådant 

godkännande inte erhålles ska Avtalet upphöra att gälla och ingendera Part ska ha 

några krav eller anspråk mot varandra med anledning av att Avtalet inte fullföljdes 

enligt dess bestämmelser. 

3.2 Svensk lag skall tillämpas på detta Avtal. 

___________________ 

 

Avtalet har upprättats i två (2) original varav Parterna tagit var sitt. 

 

Datum: 11 april 2019 

Hoby verksamhetsutveckling group AB 

 

____________________ 

Ingvar Mellerby 

B3 Consulting Group AB (publ) 

 

____________________ 

Sven Uthorn, enligt fullmakt 

 

Dag som ovan 

Proprieborgen 

Undertecknad, Ingvar Mellerby (pers.nr 530602-0214), går i borgen såsom för egen skuld 

avseende Hoby verksamhetsutveckling group ABs (org. nr.559182-7562) rätta fullgörande av 

sina förpliktelser enligt detta Avtal.  

 

____________________ 

Ingvar Mellerby 

 


