STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551)
FÖR OMSTÄNDIGHETER AV BETYDELSE FÖR BEDÖMNING AV VÄRDE PÅ APPORTEGENDOM
GWS Production AB, org. nr 556776-4674 (”Bolaget”), har ingått avtal med ägarna till Travelogix Limited, org. nr 07666254 (Travelogix”), om att Bolaget ska förvärva 51 av totalt 100
utestående aktier i Travelogix (de överlåtna aktierna motsvarar således 51 procent av totalt antal utestående aktier i Travelogix).
Den överenskomna köpeskillingen för de överlåtna aktierna i Travelogix uppgår till totalt 199
000 pund varav 30 000 pund ska erläggas kontant medan resterande 169 000 pund ska erläggas
i form av 117 374 nyemitterade aktier i Bolaget. Vid bestämmandet av antalet aktier i Bolaget
som ska emitteras har en avräkningskurs om 18,43 kronor per aktie (motsvarande den volymviktade genonsnittskusen under 10 handelsdagar före 18 december 2015) använts samt har
omräkningen från pund till kronor gjorts efter en omräkningskurs om 1 pund = 12,80 kronor.
Antalet aktier i Bolaget som respektive ägare i Travelogix ska kunna teckna samt det antal aktier i Travelogix som respektive ägare ska tillskjuta framgår nedan:
Aktietecknare

Antal aktier i Bolaget som tecknas

Antal aktier i
Travelogix som
tillskjuts

Christopher Lewis
10 Woodlands Park Road, Stockport
United Kingdom, SK2 5DE

60 423

12

John Richardsson
Summerhill, New Ground Road, Aldbury
Hertfordshire HP23 5RS

48 617

36

Gary Jones
83 Belvedere Road, Newton le Willows,
Merseyside WA12 0LF

8 334

3

Totalt:

117 374

51

Oreviderade resultat- och balansräkningar för Travelogix för dess senaste två räkenskaps år (1
juli 2013 – 30 juni 2014 och 1 juli 2014 – 30 juni 2015) hålls tillgängliga enligt nedan. För tiden
därefter, d.v.s. från 1 juli 2015 t.o.m. 30 november 2015, beräknas Travelogix att redovisa ett
resultat om cirka 26 000 pund.
Syftet med förvärvet av 51 procent av aktierna i Travelogix är dels att stärka GWS erbjudande
som helhetsleverantör och möta de ökande kundbehoven inom personsäkerhet och resor, dels
att integrera Travelogix teknologi och kunskap kring hanteringen av resedata.
De 51 procent av aktierna som totalt förvärvas i transaktionen beräknas att upptas i Bolagets
balansräkning till ett värde om 2 547 200 kronor. Värdet har bestämts baserat på ett total
värde på Travelogix uppgående till 390 196 brittiska pund. Vid en växlingskurs om 1 pund =
SW24424882/2

2

12,80 kronor utgör då 51 procent 2 547 200 kronor. I ljuset av det kontanta vederlaget om
30 000 pund vilket motsvarar ca 15 procent av det totala överenskomna vederlaget om
199 000 pund, beräknar styrelsen att den del av aktierna i Travelogix som utgör apportegendom och förvärvas mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Bolaget uppgår till cirka 2 163
200 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs om 18,43 kronor per aktie. Det slutliga värde
till vilket apportegendomen kommer att tas upp i Bolagets balansräkning, samt teckningskursen, kan dock, på grund av tillämpliga redovisningsregler, komma att avvika från detta värde
beroende på börskursen för Bolagets aktier vid den s.k. transaktionstidpunkten. Vid värdering
av apportegendomen har s k kassflödesvärderingsmetod tillämpats, innefattande en bedömning av Travelogix omsättning och resultat samt bedömd framtida intjäningsförmåga.
Det är styrelsens bedömning att apportegendomen kan antas bli till nytta för Bolagets verksamhet samt att den inte tagits upp till högre värde än det verkliga värdet för Bolaget.
Handlingar enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen (2005:551) finns tillgängliga på Bolagets huvudkontor, GWS Production AB, Ideon Science Park, Scheelevägen 27, 227 63 Lund.
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