Styrelsen för Addtech AB (publ) förslag till vinstutdelning avseende aktierna i
AddLife AB (publ)
Styrelsen i Addtech AB (publ) org. nr 556302-9726, (”Addtech”) föreslår att den extra bolagsstämman
den 9 mars 2016 beslutar om vinstutdelning innebärande att samtliga Addtechs aktier i AddLife AB
(publ) org. nr 556995-8126 (”AddLife”) delas ut till aktieägarna i Addtech. Fyra (4) aktier av serie A i
Addtech ska medföra rätt till en (1) aktie av serie A i AddLife och fyra (4) aktier av serie B i Addtech
ska medföra rätt till en (1) aktie av serie B i AddLife.
Addtech innehar 1 240 000 egna aktier av serie B, vilka inte kommer vara berättigade till utdelning av
aktier i AddLife.
Om aktieinnehavet i Addtech inte är jämnt delbart med fyra erhålls andelar av en aktie, i respektive
serie, i AddLife. Sådana andelar av aktier kommer att sammanläggas till hela aktier vilka därefter
kommer att säljas på Nasdaq Stockholm genom Handelsbankens försorg och likviden utbetalas till de
berörda aktieägarna via Euroclear Sweden AB.
Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 68 miljoner SEK, baserat på
bokfört värde per den 31 december 2015, innebärande en utdelning per aktie om cirka 1,01 SEK.
Avstämningsdag för utdelning ska vara den 11 mars 2016. Med föreslagen avstämningsdag beräknas
aktierna i AddLife registreras på mottagarens VP-konto omkring den 15 mars 2016. Sista dag för
handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är den 9 mars 2016.
Per 31 mars 2015 uppgick Addtechs fria egna kapital till 905 miljoner SEK Vid årsstämman den 27
augusti 2015 beslutades om en utdelning om 3,25 SEK per aktie, totalt 216 miljoner SEK, vilket
reducerade det fria egna kapitalet med samma belopp. Under 2015 har Addtech förvärvat 350 000 av
bolagets egna aktier för ett belopp om sammantaget 45 miljoner SEK. Per den 31 mars 2015 uppgick
således det enligt 17 kap. 3 § 1 st aktiebolagslagen disponibla beloppet till 905 miljoner SEK. Inga
beslut om värdeöverföringar har fattats och inga förändringar i Addtechs bundna egna kapital har
skett efter den 31 mars 2015 utöver den ovan nämnda utdelningen och de ovan nämnda förvärven.
Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2014/2015 har fastställts av årsstämman
den 27 augusti maj 2015. Efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning av aktier i AddLife i
enlighet med styrelsens förslag bedöms det enligt 17 kap. 3 § 1 st aktiebolagslagen disponibla
beloppet uppgå till cirka 644 miljoner SEK.
AddLifes aktier av serie B avses bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm. Utdelningen av aktierna
i AddLife omfattas av den s.k. Lex ASEA, vilket innebär att utdelningen inte utlöser någon
beskattning.

