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Styrelsen i Alcadon Group AB ("Bolaget") lämnar följande förslag till beslut om apportemission  
 
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att Bolagets aktiekapital ska ökas med 
40 710,11 kronor genom en nyemission av 1 000 000 aktier, genom en apportemission, till en 
teckningskurs om 23 kronor per aktie (och envar med ett kvotvärde om cirka 0,04 kronor), varigenom 
Bolaget kommer att erhålla apportegendom vars värde uppgår till 23 000 000 kronor. 
Teckningskursen, som fastställdes den 31 oktober 2016 vid ingåendet av avtal om förvärv av samtliga 
aktier i DataConnect Norden AB enligt nedan, bedöms motsvara aktiernas marknadsvärde.  
 
Följande villkor ska gälla för emissionen. 
 
1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast 

tillkomma följande parter. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolagets 
dotterbolag Alcadeltaco AB, org. nr. 556813-7623, den 31 oktober 2016 ingått avtal om att 
förvärva samtliga aktier i DataConnect Norden AB, org. nr. 556453-9004, och att Bolaget i 
samband därmed åtagit sig att i förhållande till vissa säljande aktieägare erlägga betalning i 
form av nyemitterade aktier i Bolaget. 
 

Mats Nyberg (eller av denne helägt bolag) 360 000 
MLHC Invest AB 360 000 
Jan Eliasson (eller av denne helägt bolag) 190 000 
Peter Zäll (eller av denne helägt bolag) 90 000 
  
Totalt: 1 000 000 

  
2. Överteckning kan ej ske. 
 
3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på särskild teckningslista enligt Bilaga A, den 16 

januari 2017, eller sådant tidigare eller senare datum som styrelsen bestämmer.  
 

4. Betalning för de nyemitterade aktierna ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av 
aktier i DataConnect Norden AB (”DC-aktier”) enligt nedan i direkt anslutning till att teckning 
sker och senast den dag då teckningstiden, i förekommande fall efter förlängning, löper ut. 
Styrelsen har avgett en redogörelse över de omständigheter som kan vara av betydelse vid 
bedömandet av värdet på apportegendomen, Bilaga B. Revisorerna har avgett yttrande över 
denna redogörelse, Bilaga C.  
 
 Antal DC-aktier  
   
Mats Nyberg 1 357  
MLHC Invest AB 1 357  
Jan Eliasson 717  
Peter Zäll 339  
   
Totalt 3 770  

 
5. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som infaller närmast efter registrering av emissionen. 
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6. Styrelsen eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta 
emissionsbeslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos 
Bolagsverket. 

 
_________________ 

  




