Styrelsens för Electra Gruppen AB (publ), org.nr 556065-4054, (”Bolaget”) redogörelse för
apportegendomen enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen
______________________________________________________________________________
Styrelsen i Bolaget avger härmed följande redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen med
anledning av den nyemission av aktier i Bolaget mot betalning med apportemission som styrelsen
föreslagit årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om.
Bolaget har den 7 december 2021 ingått avtal med Elon Group Holding AB (publ), org.nr 5567225221, med säte i Örebro, (”Elon Group Holding”) om att förvärva samtliga 100 000 aktier i Elon
Group AB, org. nr 556654-6213, med säte i Örebro, (”Transaktionen”). Köpeskillingen för
Transaktionen ska enligt avtalet utgöras av 9 659 223 nyemitterade aktier i Bolaget.
Apportegendomens värde ska enligt RFR 2/IFRS baseras på börskursen för Bolagets aktie på den
så kallade transaktionsdagen. Baserat på stängningskursen för Bolagets aktie per den 6 december
2021, 65,0 kronor, har styrelsen beräknat vederlaget för apportegendomen till sammanlagt
627 849 495 kronor. Apportegendomen avses därmed enligt RFR 2/IFRS tas upp till 627 849 495
kronor i Bolagets balansräkning. Som följer av RFR 2/IFRS kan dock värdet komma att ändras
beroende på börskursen för Bolagets aktie på transaktionsdagen.
På grundval av denna värdering är det styrelsens bedömning att den egendom som kan komma att
tillföras Bolaget som apportegendom har ett värde för Bolaget som minst motsvarar värdet av de
aktier som emitteras av Bolaget, att apportegendomen kan antas bli till nytta för Bolaget och att
apportegendomen således inte har åsatts ett högre värde än det verkliga värdet.
Det antal aktier som Elon Group Holding ska äga rätt att teckna motsvarar, enligt ovan nämnd
överenskommelse, 9 659 223 aktier. Bolagets aktiekapital ska genom nyemissionen kunna ökas
med högst 24 148 057,50 SEK.
Värdet på apportegendomen som anges ovan styrks av en underliggande värdering av Bolaget
genomförd av tredje part samt förhandling med Elon Group Holding. I värderingen har också
beaktande tagits till de bedömda synergieffekterna som sammanslagningen av bolagen medför.
Handlingar enligt 2 kap 9 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets adress.
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