
Styrelsens förslag till godkännande av beslut om apportemission av aktier utan 
företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 8) 

Styrelsen i DistIT AB (publ), org. nr 556116-4384 (”Bolaget”) föreslår att extra 
bolagsstämma i Bolaget den 5 september 2016, i enlighet med 16 kap. 3 § 
aktiebolagslagen (2005:551), beslutar att godkänna dotterbolaget Alcadon Group AB:s, 
org. nr 559009-2382, emission av 3 070 490 aktier till Alcadon Team Invest AB, org. nr. 
559039-3046, i enlighet med det förslag som framlagts av styrelsen i Alcadon Group AB, 
Bilaga A. 

Styrelsen föreslår att bolaget ska godkänna att dotterbolaget Alcadon Group AB 
emitterar 3 070 490 aktier till Alcadon Team Invest AB mot erläggande (apport) av 
50 000 aktier i Alcadon Intressenter AB, org. nr 559018-4031 i enlighet med de närmare 
villkor som framgår av det förslag till beslut som framtagits av styrelsen i Alcadon Group. 

Alcadon Group är ett helägt dotterbolag till DistIT, och äger i sin tur 80 % av aktierna i 
Alcadon Intressenter. Styrelsen i Alcadon Group har, som ett led i förberedelserna för att 
notera Alcadon Group på Nasdaq First North, föreslagit att Alcadon Team Invests 
50 000 aktier i Alcadon Intressenter ska förvärvas av Alcadon Group, så att Alcadon 
Intressenter blir ett helägt dotterbolag till Alcadon Group. Aktierna i Alcadon Team Invest 
ägs av 21 anställda inom den koncern som har Alcadon Group som moderbolag, 
inklusive ledningsgruppen bestående av Pierre Fors, Mikael Ljungman, Paul Svensson, 
Stefan Eriksson och Joacim Löwstett, och dessa anställda har också ett bestämmande 
inflytande över bolaget. 

Genom den riktade apportemissionen förvärvar således Alcadon Group 50 000 aktier i 
Alcadon Intressenter (motsvarande 20 % av samtliga aktier i bolaget) mot att Alcadon 
Team Invest tecknar 3 070 490 aktier i Alcadon Group (motsvarande 20 % av samtliga 
aktier i bolaget efter emissionen).  

Genom emissionen ökas Alcadon Groups aktiekapital med 149 999,9898 kronor och 
antalet aktier ökar med 3 090 490. Aktierna i Alcadon Intressenter som förvärvas genom 
apportemissionen beräknas tas upp till ett värde om 10 155 000 kronor i Alcadon 
Groups bokföring. 

Grunden för emissionskursen är aktiernas bedömda marknadsvärde, varvid 20 % av 
aktierna i Alcadon Intressenter bedöms ha samma marknadsvärde som 20 % av 
aktierna i Alcadon Group. 

Mot bakgrund av att tecknaren av aktier, Alcadon Team Invest AB, har sådan ställning 
som avses i 16 kap. 2 § första stycket punkten 2 aktiebolagslagen, krävs för beslutets 
giltighet att försäljningen godkänns av bolagsstämma i DistIT AB. Avsikten är att 
transaktionen ska genomföras omedelbart efter bolagsstämmans godkännande, 
förutsatt att sådant godkännande erhålls. 

Aktierna i Alcadon Team Invest AB ägs till 60 % av ledningsgruppen i Alcadon (Pierre 
Fors, Mikael Ljungman, Paul Svensson, Stefan Eriksson och Joacim Löwstett), och till 
40 % av andra anställda i Alcadon. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med 
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 
stämman. 
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