
 

 

Styrelsens för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), org. nr 556528-4733 
(”Bolaget”), redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen vid betalning med 
apportegendom 
 

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen får styrelsen i Bolaget anföra följande.  

Styrelsen i Bolaget föreslår att en extra bolagsstämma beslutar att öka Bolagets aktiekapital med 
högst 421 092,014667 kronor genom nyemission av högst 2 105 460 aktier. För det fall den extra 
bolagsstämman den 23 november 2020 beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier (1:10), 
ska antalet aktier justeras i motsvarande mån innebärande att högst 210 546 aktier emitteras. 
Avsikten är att betalning för de nya aktierna skall ske med apportegendom, bestående av 
4 981 003 aktier i Biokraft Holding AS, org.nr 916 683 405, med adress Beddingen 8, 7042 
Trondheim (”Apportegendomen”). Apportegendomen ska tillskjutas av Joytrack AS, org.nr 997 
557 247, med adress Dokkgata 6b, 7042 Trondheim, och Cora Holding AS, org.nr 997 632 931, 
med adress C/o Langvik Aksel Nilsens veg 16, 7038 Trondheim. Skälet till apportemissionen är att 
Bolaget vill förvärva utestående aktier i Biokraft Holding AS genom betalning med egna aktier. 

Apportegendomen beräknas ha ett värde om 6 316 380 kronor och beräknas komma tas upp till 
detta värde i Bolagets balansräkning. Till grund för det i det föreslagna beslutet om nyemission 
åsatta värdet på Apportegendomen ligger en värdering som har skett med beaktande av 
målbolagets ställning, resultat och framtida intjäningsförmåga. 

Handlingar enligt 2 kap 9 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets kontor med adress 
Holländargatan 21A i Stockholm. 

På grundval av den kännedom styrelsen har om den egendom som ska förvärvas är det styrelsens 
bedömning att värdet på apportegendomen som kan komma att tillföras Bolaget såsom 
apportegendom minst motsvarar värdet av det vederlag som ska utges. 
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