Styrelsens redogörelse enligt 13:7 och 15:9 aktiebolagslagen
Styrelsen för Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, har föreslagit att
extra bolagsstämman beslutar om nyemission av sammanlagt högst 209 832 488 aktier samt att Stockwik upptar ett konvertibellån om nominellt högst 5 763 693 kronor.
Bolagets aktiekapital kommer därmed efter genomförd emission av aktier att öka med
högst 209 832,49 kronor och vid antagande om full konvertering av konvertiblerna
med ytterligare högst 52 397,21 kronor. Överkursen ska avsättas till överkursfonden.
Styrelsen för bolaget avger härmed följande redogörelse enligt 13 kap. § 7 och 15 kap.
§ 9 aktiebolagslagen.
Som tidigare offentliggjorts träffade Stockwik den 11 december 2018 avtal om förvärv
av samtliga aktier i Galdax Holding AB (”Galdax”). Galdax ägs via bolag av Oskar Lindström, Claes Amnäs och Henrik Lund (”Säljarna”). Köpeskillingen består av en kontantbetalning, en riktad emission konvertibler och en riktad nyemission av aktier i Stockwik
samt att Stockwik även ska lösa räntebärande reverser gentemot tidigare säljare av
Galdax samt räntebärande skuld gentemot bank. Kontantbetalningen uppgår till
18 393 845 kronor, de emitterade konvertiblernas lånebelopp uppgår till 5 763 693
kronor, de nyemitterade aktiernas teckningslikvid uppgår till 9 442 462 kronor och reverserna gentemot tidigare säljare av Galdax kommer att uppgå till 7 800 000 kronor
samt att räntebärande skuld gentemot bank kommer att uppgå till 14 400 000 kronor
per tillträdesdagen.
Apportegendomen, såsom vederlag för de nyemitterade aktierna, de nyemitterade
konvertiblerna, kontantbetalningen samt reverserna och den räntebärande skulden
gentemot bank enligt ovan, består av 153 846 aktier i Galdax.
Värdet på apportegendomen har fastställts på basis av styrelsens egen värdering
och förhandlingar med ägarna av Galdax. I styrelsens underlag har bland annat ingått resultatet av en formell företagsbesiktning av Galdax. 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 värderingsmetoderna 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 153 846 aktier i Galdax, till den del som motsvarar de
emitterade konvertiblerna, kommer att tas upp i Stockwiks balansräkning till ett sammanlagt värde om 5 763 693 kronor. Styrelsen beräknar att apportegendomen i form
av 153 846 aktier i Galdax, till den del som motsvarar de nyemitterade aktierna, kommer att tas upp i Stockwiks balansräkning till ett sammanlagt värde om 9 442 462 kronor.
Som följer av tillämpliga redovisningsregler kan teckningskursen och det värde till vilket apportegendomen tas upp till i Stockwiks balansräkning komma att förändras beroende på värdet för bolagets aktie vid transaktionstidpunkten då tillträde till aktierna
i Galdax också sker.
Handlingar enligt 2 kap. § 9 aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget på bolagets
adress.
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