
Styrelsens för Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), org.nr 
556530-5868, redogörelse för apportegendomen enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen 
__________________________________________________________________________ 

Styrelsen i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), org.nr 556530-5868, (”Bolaget”), 
får med anledning av förslaget till apportemission av aktier i Bolaget såsom redogörelse enligt 13 kap. 
7 § aktiebolagslagen anföra följande. 

Bolaget har den 30 mars 2021 ingått avtal med större aktieägare i Pumped Hydro Storage Sweden AB, 
org.nr 559117-2332, (”PHS”) om ett sammangående mellan Bolaget och PHS som avses genomföras 
genom att Bolaget förvärvar aktierna i PHS (”Apportegendomen”) genom ett erbjudande till samtliga 
aktieägare i PHS att erhålla nyemitterade aktier i Bolaget mot betalning genom aktier i PHS 
(”Erbjudandet”).  

Erbjudandet innebär att aktieägarna i PHS för en (1) aktie i PHS, oavsett aktieslag, erbjuds 901 
nyemitterade aktier i Bolaget, innebärande att aktieägarna i PHS totalt erbjuds 96 334 920 aktier i 
Bolaget. Baserat på stängningskursen för Bolagets aktie per den 21 april 2021, 0,77 kronor, har 
styrelsen beräknat vederlaget för Apportegendomen till sammanlagt 74 177 888,40 kronor. 
Teckningskursen och det slutliga värde till vilket apportegendomen kommer att tas upp i Bolagets 
balansräkning kommer – i enlighet med gällande redovisningsregler – att slutgiltigt fastställas baserat 
på aktiekursen för Bolagets aktier vid den så kallade transaktionstidpunkten och kan därför komma att 
avvika från det beräknade värdet. 

Värdet på Apportegendomen har fastställts på basis av styrelsens egen värdering och förhandling med 
större aktieägare i PHS samt värderingen av Bolaget och dess aktie. Styrelsen har gjort värderingen 
baserat på bland annat en analys av PHS tekniska kunskapsbas, portfölj av attraktiva produkter och 
upparbetade försäljningskanaler och -kontakter samt kopplingarna till Bolagets egen teknik- och 
produktportfölj. 

Styrelsen anser att den värdering av PHS som genomförts utgör ett tillförlitligt mått på det verkliga 
värdet av Apportegendomen. På grundval av dessa analyser anser styrelsen att värdet på 
Apportegendomen minst motsvarar värdet av det vederlag som ska utges till Säljarna. Styrelsen gör 
vidare bedömningen att Apportegendomen är till nytta för Bolagets verksamhet och att den därmed 
breddade verksamheten har goda möjligheter att expandera snabbt och under god lönsamhet.  

Handlingar enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets adress. 
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