Till aktieägarna i Serendipity Ixora AB (publ) i likvidation
Bolaget har genom beslut på bolagsstämma den 14 januari 2019 beslutat att gå i likvidation den 14
januari 2019. Beslutet registrerades vid Bolagsverket den 1 februari och vann laga kraft den 23
februari 2019. Kallelse på okända borgenärer med en sex månader lång obligatorisk kallelseperiod
har utfärdats i månadsskiftet februari/mars.
För bakgrunden till beslutet hänvisas till bolagsstämmans beslut och det till stämman distribuerade
materialet.
Likvidationen syftar till att avveckla bolagets verksamhet, reglera bolaget skulder och skifta ut
överskottet till aktieägarna.
Vid tidpunkten för likvidationen bestod tillgångarna huvudsakligen av
-

Kassa
225 mkr
Aktier Diamorph AB (publ) (under försäljning) 111 mkr
Aktier Episurf Medical AB
16 mkr
Aktier IRRAS AB
26 mkr
Övrigt (onoterade innehav och fordringar)
10 mkr.

Skulderna bestod huvudsakligen av korta skulder om ca 0,5 mkr.
Efter tidpunkten för likvidationen har förvärvaren tillträtt aktierna i Diamorph den 14 mars 2019 och
köpeskillingen tillförts kassan.
Som ett led i bolagets avveckling och för att minska kapitalkostnaderna för bolagets kassa har per
idag förtida skifte under likvidationen skett av dels en kontant ersättning, dels av bolagets aktier i
Episurf och IRRAS.
För aktieägarna medför ovanstående att det per idag utskiftats
-

kontant 59 kr per aktie
0,81667 aktier i Episurf per aktie och
0,12034 aktier i IRRAS per aktie.

Avstämningsdag för utskiftningen var den 27 mars 2019.
Utifrån snittkurs på IRRAS och Episurf per idag uppgår utskiftningen totalt till ca 65 kr per aktie.
Avvecklingen av bolagets resterande tillgångar fortgår och om inget oförutsett inträffar bör
likvidationen kunna avslutas efter det att kallelsetidpunkten löpt ut.
Tillkommande information om avvecklingen kommer under tiden att presenteras på bolagets
hemsida, där också skattekonsekvenserna av likvidationen presenterats sedan tidigare
http://serendipity.se/app/media/2019/01/Beskattning-2019.pdf.
Resultatet av likvidationen i dess helhet kommer att presenteras i en slutredovisning som läggs fram
på bolagsstämma för aktieägarnas godkännande. Senast vid den tidpunkten Bolagsstämman
beräknas kunna hållas under hösten 2019.

Stockholm den 1 april 2019
Lars Borgsten
Likvidator

