
 

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med betalning i apportegen-

dom bestående av samtliga aktier i Hyperion B.V. 

 

Styrelsen i AAC Clyde Space AB (publ), org.nr 556677-0599 (”Bolaget”), föreslår att bo-

lagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier med betalning i apportegendom i en-

lighet med följande. Enligt överenskommelse mellan Bolaget och aktieägarna i Hyperion 

Technologies B.V., ett aktiebolag inkorporerat i Nederländerna med adress Vlinderweg 2, 

2623AX Delft, Chamber of Commerce (CoC) nr. 58607013 (”Hyperion”), har Bolaget och 

aktieägarna i Hyperion enats om att samtliga aktier i Hyperion ska övergå till Bolaget mot 

betalning i nyemitterade aktier i Bolaget. Köpeskillingen ska delvis erläggas genom att ak-

tieägarna i Hyperion tecknar och tilldelas nya aktier i Bolaget, och delvis kontant. Den 

kontanta delen av köpeskillingen uppgår till 100 000 EUR. Överenskommelsen är villko-

rad av att bolagsstämman beslutar om nyemission i enlighet med det här förslaget. Mot 

denna bakgrund föreslår styrelsen att stämman beslutar om nyemission mot betalning 

med apportegendom i form av samtliga utestående aktier i Hyperion på följande villkor. 

1. Bolagets aktiekapital ska öka med 310 200 kronor genom emission av 7 755 000 

aktier. 

2. De nya aktierna får endast tecknas av aktieägarna i Hyperion med rätt och skyldig-

het för aktietecknare att erlägga betalning för tecknande aktier genom tillskju-

tande av apportegendom i form av sina aktier i Hyperion enligt fördelningen ne-

dan. 

Aktietecknare Antal aktier i Hyperion 

som tillskjuts som apport-

egendom 

Antal tecknade aktier i 

Bolaget 

G.L.E. Monna Beheer 

B.V., Havannastraat 3, 

2622 AH Delft, CoC# 

27199881. 

30 2 585 000 

S. Engelen Beheer B.V., 

Raaigras 83, 3206 JJ Spij-

kenisse, CoC# 58603832.  

30 2 585 000 

C. in ’t Veld Beheer B.V., 

Groene Wetering 13, 2831 

XL Gouderak, CoC# 

58604332.  

30 2 585 000 

Totalt 90 7 755 000 

3. Aktietecknare får inte teckna färre aktier än han eller hon har rätt att teckna.  

4. Teckning ska ske senast den 15 december 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga 

teckningstiden. 
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5. Apportegendomen ska tillskjutas samtidigt med teckning av de nya aktierna. 

6. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen 

avseende utdelning som inträffar efter registreringen av de nya aktierna hos Bo-

lagsverket och Euroclear Sweden AB. 

 

Det antecknades att teckningskursen har fastställts baserat på en preliminär värdering 

av samtliga aktier i Hyperion per den 16 mars 2020. Det faktiska värdet på apporte-

gendomen fastställs först per dagen då apportegendomen övergår till Bolaget och kan 

komma att avvika från den preliminära värderingen. 

Vidare antecknades det att överteckning inte får ske. 

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av 

emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av de nya 

aktierna hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

 

________________________ 

Uppsala den 15 oktober 2020  

Styrelsen för AAC Clyde Space AB (publ) 

 

 

 


