
Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om 

minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital genom 

indragning av samtliga stamaktier  

Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 (”Bolaget”), föreslår att 

den extra bolagsstämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet för 

avsättning till fritt eget kapital genom indragning av samtliga stamaktier, på 

följande villkor.  

Aktiekapitalminskning  

Aktiekapitalet ska minskas med 563 396,958293 kronor genom indragning av 

samtliga 2 200 000 stamaktier för avsättning till fritt eget kapital.  

Bolagsverkets tillstånd och styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § 

aktiebolagslagen  

Bolagets aktiekapital är 1 533 822,61 kronor och dess bundna egna kapital är 

1 533 822,61 kronor. Efter föreslagen indragning av stamaktier kommer 

aktiekapitalet uppgå till 970 425,651707 kronor och det bundna egna kapitalet till 

970 425,651707 kronor.  

Styrelsen för Bolaget har föreslagit att den extra bolagsstämman fattar beslut om en 

apportemission. Genom den föreslagna apportemissionen ökas Bolagets 

aktiekapital med 267 029,387351 kronor.  

Därutöver har styrelsen föreslagit att den extra bolagsstämman fattar beslut om 

fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ska ökas med 296 367,570942 

kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital utan utgivande av nya 

aktier.  

Efter föreslagen apportemission, fondemission och indragning kommer 

aktiekapitalet uppgå till 1 533 822,61 kronor och det bundna egna kapitalet till 

1 533 822,61 kronor. Bolagets aktiekapital och bundna egna kapital kommer 

således inte att minska genom de föreslagna åtgärderna.  

Majoritetskrav  

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av minst två 

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 

stämman och av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna avseende 

stamaktier som de stamaktier som är företrädda vid stämman. Innehavaren av 

samtliga stamaktier har meddelat att denne kommer att rösta för beslutet.  
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Bemyndiganden  

Styrelsen ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma 

att krävas för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.  

Övrigt  

Beslutet är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med 

styrelsens förslag om (i) förvärv av samtliga aktier i Kommstart 849 AB (under 

namnändring till Serendipity Ventures AB), (ii) uppsägning av förvaltningsavtalet, 

(iii) ändring av bolagsordningen (I), (iv) apportemission, (v) ändring av 

bolagsordningen (II) och (vi) fondemission.  

Styrelsens redogörelse med mera  

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen har avgivits och hålls 

tillgängligt för aktieägarna på Bolagets webbplats, www.s-ixora.com, samt på 

Bolagets huvudkontor, Stureplan 15, 111 45 Stockholm. Handlingarna kommer att 

sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt framläggas på 

stämman.  

__________________ 

Stockholm 14 september 2015 

Serendipity Ixora AB (publ) 

Styrelsen 

 


