
 

 

Punkt 18 

vid Bure Equity ABs årsstämma den 3 maj 2018 

 

  

Styrelsens redogörelse över förslag till beslut om avyttring av aktier i 

Celemiab International AB, ett dotterbolag i Mercuri-koncernen, till personer i 

den s.k. LEO-kretsen 

 

Bure äger 99,1 procent av aktierna i Mercuri International Group AB (Mercuri). Styrelsen 

föreslår att årsstämman godkänner beslut om överlåtelse av samtliga aktier i Celemiab 

International Aktiebolag (Celemi), ett av Mercuri helägt dotterbolag, till JaKMa Holding 

AB (Jakma). JaKMa ägs gemensamt av den externa VD:n, ledande befattningshavare, 

en styrelseledamot i Celemi och externa investerare. Överlåtelsen är därför en sådan 

transaktion som enligt 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. LEO-lagen, ska underställas 

bolagsstämman i Bure före godkännande med särskild majoritet. 

Köpeskillingen för aktierna i Celemi uppgår till 24 Mkr, vilket motsvarar dess bokförda 

värde i moderbolaget Mercuri. Mercuri har, med hjälp av externa rådgivare, anordnat en 

strukturerad försäljningsprocess i vilken ett stort antal intressenter deltagit. Efter en 

utvärdering av de bud som lämnats har styrelsen kommit till slutsatsen att det mest 

förmånliga budet lämnades av JaKMa. Styrelsen bedömer därmed att villkoren för 

överlåtelsen, inklusive köpeskillingen, är marknadsmässiga.   

Celemi tillhandahåller konsulttjänster inom främst affärssimulering med fokus på 

ekonomi, projektarbete, marknadsföring och försäljning. Celemi-koncernens 

nettoomsättning var 62,1 Mkr och rörelseresultatet var 3,1 Mkr under 2017. Styrelsen i 

Mercuri anser att det finns begränsade synergier mellan Mercuri och Celemi och att 

Celemi inte uppfyller Mercuris avkastningskrav. Därmed anses Celemi inte längre passa 

in i Mercuri. Med bakgrund av styrelsen i Mercuris förslag anser Styrelsen i Bure att det 

är till fördel för såväl Bure som Celemi att Celemi överlåts till dess nuvarande ledning.  

Styrelsens avsikt är att försäljningen ska genomföras så snart som möjligt, men absolut 

senast den 30 september 2018. 

Styrelsen rekommenderar årsstämman att godkänna överlåtelsen till JaKMa enligt ovan.  

Årsstämmans beslut, som ska fattas enligt 16 kap aktiebolagslagen, är giltigt endast 

om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna 

rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman i moderbolaget Bure Equity 

AB (publ.) 
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