PRESSMEDDELANDE

24 april 2009

AKTIEÄGARNA I INVESTMENT AB KINNEVIK (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 11 maj 2009 klockan 11.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3,
Stockholm
ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall
−

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken
tisdagen den 5 maj 2009,

−

dels anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 5 maj 2009 klockan 15.00. Anmälan
skall ske via bolagets webbplats, www.kinnevik.se, på telefon 0771-246 400 eller
skriftligen till bolaget under adress:
Investment AB Kinnevik
C/o Novator Bolagsservice AB
Box 10
182 11 Danderyd

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer,
aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna
insändas i samband med anmälan om deltagande vid stämman. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före stämman.
Märk anmälan per brev med ”Extra bolagsstämma”.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.kinnevik.se). För
beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan
enligt ovan. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt deltaga på distans.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i
bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före tisdagen den 5 maj 2009.
ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
1.

Val av ordförande vid stämman.

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.

Godkännande av dagordning.

4.

Val av en eller två justeringsmän.

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.

Beslut om godkännande av förvärv av samtliga aktier i Emesco AB.

7.

Beslut om nyemission av B-aktier.

8.

Stämmans avslutande.

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV FÖRVÄRV AV SAMTLIGA AKTIER I EMESCO
AB (punkt 6)
Styrelsen i Investment AB Kinnevik (publ) (”Bolaget” eller ”Kinnevik”) föreslår att stämman
beslutar godkänna Bolagets förvärv av samtliga 1 635 aktier i Bolagets största aktieägare,
Emesco AB, org. nr. 556035-3749 (”Målbolaget”), från Målbolagets nuvarande tre aktieägare
(tillsammans ”Säljarna”), Sapere Aude Trust Reg. (ägare till 75,35% av Målbolagets aktier),
Hugo Stenbecks Stiftelse (ägare till 2,94% av Målbolagets aktier) och Jan Hugo Stenbecks
dödsbo (ägare till 21,71% av Målbolagets aktier) (”Förvärvet”). Kinnevik skall som
betalning för aktierna i Målbolaget:
(i)

överlåta A-aktier i Kinnevik, som för närvarande innehas av Målbolaget, men som
senast den 30 november 2009 eller den dag som Målbolagets styrelse bestämmer
(”Tillträdesdagen”) utdelas till Kinnevik genom att bolagsstämman i Målbolaget den 8
maj 2009 fattar beslut om att dela ut samtliga sina A-aktier i Kinnevik till Kinnevik efter
att Kinnevik införts i Målbolagets aktiebok på Tillträdesdagen;

(ii)

emittera B-aktier i Kinnevik (se vidare under punkt 7 nedan);

(iii)

erlägga kontant betalning motsvarande storleken på den nettokassa som Målbolaget
innehar vid Tillträdesdagen;

(iv)

erlägga kontant betalning motsvarande storleken på den eventuella återbetalningen av
kupongskatt från storhertigdömet Luxemburg, motsvarande ett belopp om högst 790 000
kronor, avseende vinstutdelning som utbetalades av Transcom WorldWide S.A. under
2008 för året som slutade den 31 december 2007; samt

(v)

erlägga kontant betalning till ett belopp motsvarande åtta (8) procent av det belopp som
utgörs av Bolagets eventuella förlustavdrag till och med året som slutade den 31
december 2008 överstigande 100 000 000 kronor, där sådan betalning dock skall uppgå
till högst 21 600 000 kronor (”Köpeskillingen”).

Beslutet enligt denna punkt föreslås vara villkorat av att stämman under punkten 7 nedan
beslutar att emittera nya B-aktier i Bolaget.
BESLUT OM NYEMISSION AV B-AKTIER (PUNKT 7)
Med anledning av Förvärvet som finns beskrivet under punkten 6 ovan, föreslår styrelsen att
stämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 667 626,00 kronor genom
nyemission av högst 16 676 260 B-aktier, vardera med kvotvärde om 10 öre. De nyemitterade
B-aktierna skall kunna tecknas enligt följande:
−

12 565 843 aktier skall kunna tecknas av Sapere Aude Trust Reg;

−

489 578 aktier skall kunna tecknas av Hugo Stenbecks Stiftelse; och

−

3 620 839 aktier skall kunna tecknas av Jan Hugo Stenbecks dödsbo.

Teckning av de nyemitterade aktierna skall ske på särskild teckningslista och äga rum senast
den 10 november 2009. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden.
Betalning för de nyemitterade B-aktierna skall erläggas genom tillskjutande av samtliga 1 635
aktier i Emesco AB, org nr 556035-3749 (”Apportegendomen”). Apportegendomen skall
tillskjutas senast den 10 november 2009. Styrelsen förbehåller sig rätten att förändra
betalningsperioden. De nya aktierna skall ge rätt till vinstutdelning från och med för
räkenskapsåret 2008, innebärande att de nyemitterade aktierna berättigar till sådan
vinstutdelning som kan komma att beslutas vid bolagsstämma under 2009. Syftet med
nyemissionen är att Bolaget skall kunna fullgöra sin skyldighet att erlägga Köpeskillingen för
Förvärvet per Tillträdesdagen.
Beslutet enligt denna punkt föreslås vara villkorat av att stämman under punkten 6 ovan
beslutar att godkänna Förvärvet.
AKTIER OCH RÖSTER
I bolaget finns totalt 263 981 930 aktier, varav 48 665 324 A-aktier och 215 316 606 B-aktier,
motsvarande sammanlagt 701 969 846 röster. Bolaget innehar för närvarande 3 500 000 egna
B-aktier motsvarande 3 500 000 röster, som inte kan företrädas vid stämman.
ÖVRIG INFORMATION
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6 och 7 ovan, inklusive handlingar
enligt 13 kap 6 §, 13 kap 7 §, 13 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551), handlingar enligt
punkten 4.1 i NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter samt informationscirkulär
avseende Förvärvet, kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.kinnevik.se,

samt hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm från och med måndagen den 27 april
2009. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget,
varefter materialet översändes med post eller via e-post.

Stockholm i april 2009
STYRELSEN

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:
Torun Litzén, Informations- och IR-chef

Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i
sin portfölj av tillgångar. Kinnevik förvaltar en värdepappersportfölj fördelad på tre övergripande
affärsområden; Onoterade Kärninnehav som består av kartong- och pappersbolaget Korsnäs
inklusive aktier i Bergvik Skog, Noterade Kärninnehav som består av Millicom International Cellular,
Tele2, Modern Times Group MTG, Metro International och Transcom WorldWide, samt Nya
Investeringar som är aktivt i att finna nya investeringar i företag i tidiga skeden med betydande
tillväxtpotential. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagets styrelser.
Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans
och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

