
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen vid betalning 

med apportegendom 

 

 

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen får styrelsen för B3 Consulting 

Group AB (publ), 556606-3300, anföra följande. 

Bakgrund 

Bolaget har ingått aktieägaravtal med minoritetsägarna i B3 Summit AB (556937-0850) 

och B3 Insight AB (556990-1134). I avtalen förekommer bl.a. köpoption avseende 

aktierna i respektive bolag. Bolagets avsikt är nu att utnyttja köpoptionerna och förvärva 

de utestående dotterbolagsaktierna av minoritetsägarna. 

Apportemissionerna 

Mot bakgrund av ovan har styrelsen föreslagit att stämman ska fatta beslut om 

nyemissioner avseende totalt högst 99 999 aktier med fördelning enligt nedan.  

 

A. Apportemission avseende aktier i B3 Summit AB 

 

För de nyemitterade aktierna, som högst får uppgå till 61 428 aktier, vilka Hoby 

verksamhetsutveckling group AB (helägt av Ingvar Mellerby) äger rätt att teckna föreslås 

att betalning erläggs genom tillskjutande av apportegendom bestående av 10 000 aktier i 

B3 Summit AB. För apportegendomen ska utöver de nyemitterade aktierna erläggas en 

kontant betalning motsvarande mellanskillnaden mellan angivet värde på 

apportegendomen och värdet på de nyemitterade aktierna. På grundval av den 

kännedom styrelsen har om den egendom som ska förvärvas är det styrelsens 

bedömning att värdet på apportegendomen som kan komma att tillföras bolaget såsom 

apportegendom minst motsvarar värdet av det vederlag som ska utges. Överlåtelsens 

huvudsakliga villkor regleras i ett apportavtal mellan bolaget och Hoby 

verksamhetsutveckling group AB. 

 

Det beräknade värdet för den totala apportegendomen uppgår till 4 300 000 kr, vilket är 

det värde som denna beräknas tas upp till i bolagets balansräkning. Dock kan det slutliga 

belopp som apportegendomen tas upp till i bolagets balansräkning, med tillämpning av 

gällande redovisningsprinciper, komma att avvika från det angivna beloppet beroende på 

eventuella kursrörelser fram till tillträdesdagen den 17 maj 2019.   

 

Värdet på apportegendomen har fastställts enligt en extern värdering baserat på i 

huvudsak resultaten av en avkastningsbaserad modell och en jämförande värdering 

baserad på börsnoterade IT-konsulter. 

 

B. Apportemission avseende aktier i B3 Insight AB 

 

För de nyemitterade aktierna, som högst får uppgå till 38 571 aktier, vilka Bendrik 

Consulting AB (helägt av Björn Bendrik) äger rätt att teckna föreslås att betalning 

erläggs genom tillskjutande av apportegendom bestående av 85 aktier i B3 Insight AB. 

För apportegendomen ska utöver de nyemitterade aktierna erläggas en kontant betalning 

motsvarande mellanskillnaden mellan angivet värde på apportegendomen och värdet på 



de nyemitterade aktierna. På grundval av den kännedom styrelsen har om den egendom 

som ska förvärvas är det styrelsens bedömning att värdet på apportegendomen som kan 

komma att tillföras bolaget såsom apportegendom minst motsvarar värdet av det 

vederlag som ska utges. Överlåtelsens huvudsakliga villkor regleras i ett apportavtal 

mellan bolaget och Bendrik Consulting AB. 

 

Det beräknade värdet för den totala apportegendomen uppgår till 2 700 000 kr, vilket är 

det värde som denna beräknas tas upp till i bolagets balansräkning. Dock kan det slutliga 

belopp som apportegendomen tas upp till i bolagets balansräkning, med tillämpning av 

gällande redovisningsprinciper, komma att avvika från det angivna beloppet beroende på 

eventuella kursrörelser fram till tillträdesdagen den 17 maj 2019.   

 

Värdet på apportegendomen har fastställts enligt en extern värdering baserat på i 

huvudsak resultaten av en avkastningsbaserad modell och en jämförande värdering 

baserad på börsnoterade IT-konsulter. 

 

Handlingar enligt 2 kap 9 § aktiebolagslagen (apportavtal) hålls tillgängliga på bolagets 

adress. 
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