
 
 
 

 
 

Styrelsens för Elanders AB (publ) redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen 
 

 
 
Elanders AB (publ) har den 9 mars 2012 ingått överenskommelse med aktieägarna i de tyska bolagen 
fotokasten GmbH (”fotokasten”) och d|o|m Deutsche Online Medien GmbH (”d|o|m”) (fotokasten och 
d|o|m gemensamt ”Bolagen”) varigenom Elanders förvärvar samtliga aktier (gemensamt ”Aktierna”) i 
Bolagen. Förvärven av Aktierna ska ske genom en nyemission (apportemission) av 3.200.000 nya B-
aktier i Elanders till säljarna av Bolagen. Vidare är säljarna

 
berättigade till en kontant tilläggsköpeskilling 

om maximalt 0,4 miljoner euro per år under två år under förutsättningen att d|o|m och fotokasten når visst 
resultat. 
 
Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen för Elanders föreslagit att bolagsstämman beslutar att 
bolagets aktiekapital ska ökas med 32.000.000 kronor genom emission av 3.200.000 nya B-aktier. Rätt att 
teckna nya B-aktier i Elanders tillkommer endast aktieägarna i fotokasten och d|o|m, varav 1.083.400 B-
aktier ska utges som vederlag för aktierna i d|o|m och 2.116.600 B-aktier ska utges som vederlag för 
aktierna i fotokasten. 
 
Apportegendomens värde ska enligt IFRS 3 baseras på börskursen för Elanders B-aktie på den så kallade 
transaktionsdagen. Baserat på stängningskursen för Elanders B-aktie per handelsdagen före dagen för 
denna redogörelse, 23,40 kronor, har styrelsen beräknat vederlaget för apportegendomen till sammanlagt 
74.880.000 kronor, varav 25.351.560 kronor avser aktierna i d|o|m och 49.528.440 kronor avser aktierna i 
fotokasten. Apportegendomen avses därmed enligt IFRS 3 tas upp till 74.880.000 kronor i Elanders 
balansräkning med tillägg för eventuell kontant köpeskilling. Som följer av IFRS 3 kan dock värdet komma 
att ändras beroende på börskursen för Elanders B-aktie på transaktionsdagen. 
 
Värdet på apportegendomen har beräknats utifrån en nuvärdesberäkning av framtida förväntad 
avkastning för Bolagen (inklusive synergier) utifrån vissa möjliga scenarier för Bolagens utveckling. På 
grundval av denna värdering är det styrelsens bedömning att den egendom som kan komma att tillföras 
Elanders som apportegendom har ett värde för Elanders som minst motsvarar värdet av de B-aktier som 
emitteras av Elanders, att apportegendomen kan antas bli till nytta för Elanders och att apportegendomen 
således inte har åsatts ett högre värde än det verkliga värdet för Elanders. 
 
fotokastens och d|o|m:s årsredovisningar för de två senaste räkenskapsåren samt uppgifter om respektive 
resultat därefter hålls tillgängliga på Elanders kontor, Designvägen 2, 435 23 Mölnlycke.  
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