
Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977, redogörelse 

enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) 

Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), org. nr 556863-3977 (”Bolaget”), avger 

härmed följande redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551).  

Bolagets styrelse föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om nyemission av 1 

042 719 A-aktier, ett nytt aktieslag som den extra bolagsstämman har föreslagits 

fatta beslut om att införa, med bestämmelse om apport. Apportemissionen utgör en 

del av vederlaget för Bolagets förvärv av samtliga aktier i Kommstart 849 AB 

(under namnändring till Serendipity Ventures AB), org. nr 559022-1478 

(”Serendipity Ventures”) från Bolagets moderbolag Serendipity Innovations AB 

(publ), org. nr 556672-4893 (”Innovations”), varigenom Serendipity Ventures blir 

ett helägt dotterbolag till Bolaget. Aktierna i Serendipity Ventures utgör och 

betecknas härefter ”Apportegendomen”. Övrigt vederlag för Apportegendomen 

utgörs av totalt 79 074 932 kronor, som kommer att erläggas kontant av Bolaget till 

Innovations genom efterställda kvartalsvisa betalningar (”Kontantersättningen”).  

Styrelsen anser att den egendom som Innovations ska tillföra Bolaget i utbyte mot 

Kontantersättningen och 1 042 719 A-aktier i Bolaget bestående av 

Apportegendomen inte har åsatts ett högre värde än det verkliga värdet för Bolaget 

och att egendomen är av den arten att den kan antas bli till nytta för Bolagets 

verksamhet.  

Vad gäller värderingen av Apportegendomen ska följande beaktas. 

Apportegendomen har värderats till ett marknadsvärde med stöd av en 

kassaflödesvärdering. Styrelsen har låtit genomföra en kommersiell och finansiell 

granskning av Apportegendomen i syfte att utvärdera och bekräfta den värdering 

som Bolaget har upprättat. Värdet på Apportegendomen har slutligen fastställts i ett 

värderingsutlåtande utfärdat av en oberoende expert genom en värdering på 

armlängds avstånd.  

Baserat på ovannämnda värdering har styrelsen beräknat att Apportegendomen 

som ska tillföras Bolaget mot den efterställda Kontantersättningen och de 

nyemitterade A-aktierna beräknas ha ett sammanlagt värde motsvarande 284 282 

152 kronor, vilket belopp Apportegendomen också beräknas tas upp till i Bolagets 

balansräkning.  

På grundval av den kännedom styrelsen har om värdet på Apportegendomen är det 

styrelsens bedömning att värdet av Apportegendomen minst motsvarar värdet av de 

A-aktier i Bolaget som ska emitteras i apportemissionen.  

Handlingar enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets 

huvudkontor, Stureplan 15, 111 45 Stockholm. 
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__________________ 

Stockholm 14 september 2015 

Serendipity Ixora AB (publ) 

Styrelsen 

 


