Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen
vid betalning med apportegendom
Såsom redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen får styrelsen i Prevas AB (publ), org.nr
556252-1384, (”Köparen”) anföra följande.
Bakgrund
Köparen har ingått aktieöverlåtelseavtal daterat den 21 oktober 2020 om förvärv av samtliga
aktier i Tritech Technology AB, org.nr 556858-5847 (”Tritech”). Köpeskillingen för aktierna i
Tritech ska erläggas dels genom nyemitterade B-aktier i Köparen, dels genom kontant betalning.
Styrelsen i Köparen avser att föreslå extra bolagsstämma i Köparen att fatta beslut om att öka
Köparens aktiekapital med högst 395 417,50 kronor genom nyemission av högst 158 167 Baktier, genom apportemission. Apportemissionen är ett led i förvärvet av samtliga aktier i Tritech.
Apportemissionen
Cancha Invest AB, org.nr 556858-5854, säljer 235 aktier i Tritech till Köparen mot en köpeskilling
om 158 167 B-aktier i Köparen samt en kontant ersättning om 45 114 917 kronor. Som betalning
för samtliga tecknade aktier i Köparen erläggs aktier i Tritech.
De aktier i Tritech som kan komma att tillföras Köparen som apportegendom beräknas ha ett
värde om 55 111 071,40 kronor, baserat på stängningskursen om 63,20 kronor för Köparens Baktie den 20 oktober 2020, och beräknas komma tas upp till detta värde i Köparens balansräkning. Till grund för det i beslutet om nyemission åsatta värdet på aktierna i Tritech ligger en
värdering som har skett med beaktande av Tritechs resurser, ställning, resultat och framtida
intjäningsförmåga. Det slutliga värdet till vilket apportegendomen kommer att tas upp till i
bolagets balansräkning kommer dock, på grund av tillämpliga redovisningsregler, att fastställas
slutligt med hänsyn till värdet på Köparens B-aktie vid den s.k. transaktionstidpunkten och kan
således komma att avvika från ovanstående belopp.
På grundval av den kännedom styrelsen har om den egendom som ska förvärvas är det
styrelsens bedömning att värdet på aktierna i Tritech som kan komma att tillföras Köparen såsom
apportegendom minst motsvarar värdet av det vederlag som ska utges. Styrelsen bedömer att
den tillskjutna apportegendomen kan antas bli till nytta för Köparens verksamhet.
Handlingar enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på Köparens kontor med adress
Box 4, 731 03 Västerås (besöksadress Legeringsgatan 18).
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