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2020-08-24 

 

Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bo-

lagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar.  

 

BESLUT 

 

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna,  

Meus Liberi Tripudium AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget teck-

nar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier i Sustainable Energy Solutions 

Sweden Holding AB. 

 

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, 

Meus Liberi Tripudium AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget in-

friar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier i nyemissionen i  

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, på villkor att 

 

1) aktieägarna inför den bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB  

som ska godkänna styrelsens emissionsbeslut informeras om hur stor kapital- respektive röst-

andel som Meus Liberi Tripudium AB högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrä-

desandel, samt att 

 

2) bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av så-

väl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse 

från aktier som innehas och på stämman företräds av Meus Liberi Tripudium AB.  
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Om Meus Liberi Tripudium AB förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel 

i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB uppkommer budplikt.  

 

Detta uttalande gäller en planerad åtgärd som inte är allmänt känd. Enligt 26 § tredje stycket 

första meningen i stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden får ett så-

dant uttalande inte offentliggöras av Aktiemarknadsnämnden förrän åtgärden vidtagits, gjorts 

allmänt känd av den som planerat åtgärden eller på annat sätt blivit allmänt känd. Uttalandet 

ska därför tills vidare inte offentliggöras. Det åligger sökanden att i förväg underrätta nämn-

den om tidpunkten för offentliggörande av emissionsbeslutet, så att uttalandet kan offentlig-

göras i samband därmed. 

 

 

ÄRENDET 

 

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 augusti 2020en framställning från Advokatfirman 

Delphi som ombud för Meus Liberi Tripudium AB. Framställningen rör dispens från budplikt 

enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar 

(”takeover-reglerna”).  

. 

 

FRAMSTÄLLNING 

  

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.  

 

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, org.nr 556530-5868 (”SENS” eller ”Bola-

get”). är ett publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på NGM Nordic SME. Bola-

get har ett registrerat aktiekapital om 6 044 756,50, fördelat på totalt 12 089 513 aktier. Bola-

get har ett aktieslag. SENS noterades på NGM Nordic SME efter att ha gjort ett omvänt för-

värv av IQS Energikomfort under 2018. Mot bakgrund av det omvända förvärvet inleddes en 

omnoteringsprocess, vilken godkändes av NGM:s noteringskommitté den 14 februari 2020.  

 



 

 

Meus Liberi Tripudium AB, org.nr 556787-6577, (”MLT”) äger, vid tidpunkten för föreva-

rande framställning, 3 397 050 aktier i SENS, vilket motsvarar cirka 28,1 procent av det totala 

antalet aktier i Bolaget. 

 

SENS har finansierats av MLT via lån enligt överenskommen finansieringsplan. Enligt före-

tagsledningens plan skulle bolaget nå lönsamhet i december 2019. Så skedde inte och därutö-

ver har bolagets verksamhet och möjligheter att söka kapital på aktiemarknaden påverkats ne-

gativt av Covid-19 (coronaviruset). Under Q1 2020 har ledningsgruppen inom SENS genom-

lyst funktioner och ansvarsområden i syfte att öka effektivitet och lönsamhet i hela koncernen. 

Arbetet har bestått i att hitta de roller som bäst tar tillvara organisationens styrkor. Som ett led 

i detta arbete har bolaget utsett en ny verkställande direktör. 

 

SENS har finansiella svårigheter och är i behov av ytterligare kapitaltillskott omgående. Bola-

gets styrelse planerar därför att besluta om en emission av aktier med företrädesrätt för aktieä-

garna under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande (”Företrädesemiss-

ionen”) samt att kalla till extra bolagsstämma att hållas den 11 september 2020. Företrädes-

emissionen omfattar högst 12 089 513 aktier med en teckningskurs om 1 krona per aktie. Den 

sammanlagda emissionslikviden uppgår därmed till cirka 12,1 miljoner kronor före emiss-

ionskostnader. 

 

MLT har åtagit sig att teckna sin pro rata andel i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 3,4 

miljoner kronor. Ingen ersättning kommer att utgå för teckningsåtagandet. 

 

För att säkerställa att emissionen kan ske på acceptabla villkor och utan alltför stor negativ 

marknadsreaktion gör SENS bedömningen att emissionen måste garanteras. MLT har förkla-

rat sig villigt att, utöver sitt teckningsåtagande, garantera Företrädesemissionen upp till ett be-

lopp om cirka 1,6 miljoner kronor. Bolaget har vidare fått in en garanti på fem miljoner kro-

nor, innebärande att tio miljoner kronor av Företrädesemissionen är garanterade. 

 

För det fall att Företrädesemissionen inte blir fulltecknad kommer MLT:s ägande i SENS att 

öka till följd av att MLT infriar dels sitt teckningsåtagande, dels sitt garantiåtagande. MLT:s 



 

 

röstandel i SENS skulle därigenom kunna komma att uppgå till eller överstiga tre tiondelar av 

röstetalet för samtliga aktier i SENS, varvid budplikt enligt punkt III.1 takeover-reglerna 

skulle uppkomma för MLT. Maximalt kan, med ovan angivna förutsättningar om högsta antal 

aktier i Företrädesemissionen och om MLT tecknar sin pro rata andel samt infriar hela sitt ga-

rantiåtagande i Företrädesemissionen, MLT:s ägarandel komma att uppgå till cirka 34,7 pro-

cent. 

 

Garantiåtagandena avses utformas på ett sådant sätt att garanterna med stöd av garantiåtagan-

det endast kan teckna aktier som blir över sedan (i) aktieägarna i SENS, inklusive MLT, er-

bjudits att teckna sin pro rata andel, (ii) aktieägare i SENS, exklusive garanterna, erbjudits att 

teckna återstående aktier utan företrädesrätt och (iii) andra personer, exklusive garanterna, 

som anmält sig för teckning av aktier erbjudits att teckna återstående aktier. 

 

 

Hemställan 

 

 

I framställan till nämnden hemställer MLT, på ovan angivna grunder, att nämnden medger 

undantag från: 

1. den budplikt som annars skulle uppkomma genom att MLT med företrädesrätt tecknar 

sin andel i den planerade företrädesemissionen i SENS; samt 

2. den budplikt som annars skulle uppkomma genom att MLT infriar sitt garantiåtagande att 

upp till en viss nivå teckna aktier i SENS som övriga aktieägare eller andra inte tecknar. 

 

 

 

ÖVERVÄGANDEN 

 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar 

(2018-04-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska 

aktiemarknaden.  

 



 

 

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av 

aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samt-

liga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på NGM Nordic SME. 

 

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägar-

skifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på NGM Nordic SME i sådan omfattning att kon-

troll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande 

aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en 

individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier 

till kontrollägaren.  

 

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna 

ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I 

kommentaren till punkten III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag 

anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin före-

trädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis 

dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya 

aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids 

till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.  

 

På grund av det anförda ska MLT:s ansökan om dispens från budplikt för tecknande av aktier 

med stöd av företrädesrätt i den planerade nyemissionen i SENS bifallas utan villkor. 

 

MLT avser också att i viss utsträckning garantera den aktuella emissionen. Dispens kan enligt 

nämndens praxis beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett 

garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garan-

ten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive 

garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, 

exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.  

 

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det 

emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om emissionen är informerade om 

garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle 

kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet 



 

 

bland övriga aktieägare. MLT bör på sådana villkor beviljas dispens från budplikt även för att, 

vid ett infriande av garantiåtagandet, teckna aktier i den planerade nyemissionen. 

 

På grund av det anförda ska i det nu aktuella fallet ansökan om dispens från budplikt bifallas 

(jfr bl.a. 2020:03).  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Detta ärende har med stöd av 21 § stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappers-

marknaden behandlats av nämndens ordförande. 

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar 

 

 

 
Marianne Lundius  

 

     
 


