
 

 

Styrelsens förslag till beslut om utdelning av Sdiptech AB:s (publ) innehav av A-aktier i 
Serendipity Ixora AB (publ) 
 
Bakgrund 
Den 15 oktober 2015 beslutade extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ) (”Bolaget”), som vid det 
tillfället hette Serendipity Innovations AB (publ), att genomföra den av styrelsen och huvudägarna 
föreslagna renodlingen av verksamheterna mellan Bolaget och Serendipity Ixora AB (publ) 556863-
3977 (”Ixora”).  
 
Ett led i den beslutade renodlingen var att Bolaget överlät den så kallade Venture Management-
verksamheten till Ixora. Vid försäljningen av verksamheten uppstod en fordran om ca 80 MSEK på 
Ixora, vilken kommer att erläggas kontant, samt att 1 042 719 A-aktier i Ixora erhölls. Fordran som 
upptogs möjliggör fortsatta förvärv och kan också användas för utdelning till preferensaktieägarna. 
 
Efter renodlingen ingår det inte längre i Bolagets verksamhet att förvalta innehav i Ixora och styrelsens 
avsikt att föreslå en utdelning av Ixora-aktierna till Bolagets stamaktieägare kommunicerades i 
bokslutskommunikén för 2015 som publicerades den 18 februari 2016. 
 
Styrelsen bedömer att Bolagets stamaktieägare gynnas av att själva kunna förvalta innehavet i Ixora, 
istället för att äga det indirekt genom Bolaget. Som framgår mer utförligt av styrelsens motiverade 
yttrande bedömer styrelsen vidare att utdelningen inte äventyrar Bolagets möjlighet att fullgöra 
utdelningarna till preferensaktieägarna. 
 
Förslag till beslut 
Mot ovanstående bakgrund föreslår Bolagets styrelse att årsstämman fattar beslut om att samtliga 
1 042 719 A-aktier som Bolaget äger i Ixora delas ut till ägare av stamaktier av serie A och serie B i 
Bolaget. Det finns 21 349 074 stamaktier i Bolaget som ska dela på de 1 042 719 A-aktierna i Ixora, 
vilket innebär att ca 20,4744 stamaktier av serie A eller serie B i Bolaget ger rätt till en A-aktie i Ixora. 
Bolagets huvudägare Serendipity Group AB, 556799-6813 (”Group”), har meddelat att Group avstår 
från utdelning av så många Ixora-aktier som behövs för att kunna avrunda det antal Ixora-aktier som 
varje annan stamaktieägare ska erhålla till närmaste heltal. Det innebär att stamaktieägare vars 
innehav i Bolaget inte är jämnt delbart med kvoten mellan A-aktier i Ixora och stamaktier i Bolaget 
kommer att erhålla en extra A-aktie i Ixora. 
 
Bolagets innehav av A-aktier i Ixora värderades per den 31 december 2015 till 166 770 023 kronor, 
vilket innebär att utdelningen per samma datum värderades till ca 7,8 kronor per stamaktie av serie A 
respektive serie B.  
 
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämnings- och utbetalningsdag i 
samordning med Euroclear, dock att utbetalning ska ske senast en månad från stämmodatumet d.v.s. 
senast den 14 juli 2016. 
 

________ 

Stockholm i maj 2016 

Styrelsen för Sdiptech AB (publ) 
 


