
NOTERING AV MEDIROX B-AKTIER?

Utredning avseende möjligheten att genom fondemission och
efterföljande notering av bolagets B-aktier skapa en ökad
handel i bolagets aktier.

Utförd av advokat Anders Angelstig på uppdrag av MediRox AB (publ)

Linköping den 28 maj 2007
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1. Uppdraget
Inför MediRox årsstämma 25 april 2007 hade bolagets två största aktieägare,
Bertil Lindkvist och Mats Rånby, inkommit med ett förslag om att skapa handel
i bolagets B-aktier (”Förslaget”). Bolagsstämman uppdrog åt styrelsen att
skyndsamt utreda frågan och – i förekommande fall - utarbeta ett förslag som
kan läggas fram vid en extra bolagsstämma. Till utredare har styrelsen utsett
undertecknad.

Enligt erhållna uppgifter framfördes vid diskussionen om Förslaget på
årsstämman ett möjligt alternativt förslag (det ”Alternativa Förslaget”), vilket
innebär att uppdelningen i A-aktier och B-aktier tas bort och att det således
bara  finns  ett  aktieslag.  För  tids  vinnande  har  jag  tagit  mig  friheten  att  även
utreda det Alternativa Förslaget.

Uppdraget omfattar i första skedet inte att ta fram ett fullständigt förslag till
beslut,  utan  att  utreda  förutsättningarna  för  att  genomföra  de  två  olika
förslagen.

2. Bakgrund
MediRox AB har ett aktiekapital på 989 000 kronor fördelat på 2 637 000
A-aktier och 330 000 B-aktier. Antalet aktieägare uppgick i mars 2007 till 478
stycken. De tio största ägarna äger cirka tre fjärdedelar av såväl kapital som
röster. Skillnaden mellan bolagets A-aktie och B-aktie är att A-aktien har en
röst medan B-aktien har en tiondels röst. I dagsläget finns endast en
B-aktieägare, Bertil Lindkvist, som tillika är bolagets störste aktieägare.
MediRox har inte utgivit några konvertibler, teckningsoptioner eller liknande
värdepapper som kan ge rätt till aktier i bolaget. MediRox A-aktie är sedan 1998
noterad på NGM Equity.

3. Förslaget
Det av Bertil Lindkvist och Mats Rånby framförda Förslaget innebär att det först
genomförs en fondemission av B-aktier följt av en notering av B-aktierna på
NGM  Equity.  Som  skäl  för  förslaget  har  angivits  att  skapa  en  ökad  handel  i
bolagets aktier samt att ge en flexibilitet vid eventuellt framtida finansiering.
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4. Förutsättningar för fondemission
Bolaget har ett bundet eget kapital per 2006-12-31 om 3 356 000 kronor, varav
989 000 kronor avser aktiekapital och 2 367 000 kronor avser reservfond.
Bolaget har vidare ett fritt eget kapital per samma datum om 10 865 000 kronor
varav på bolagsstämma beslutats att utdela 2 077 000 kronor till aktieägarna
och att i ny räkning överföra 8 788 000 kronor.

Fondemission kan genomföras genom överföringar från reservfonden eller från
fritt  eget  kapital.  Då  bolagets  aktier  har  ett  kvotvärde  på  33  öre  är  det  fullt
möjligt att genomföra en fondemission endast med utnyttjande av reservfonden.
För  att  kunna  skapa  handel  i  B-aktierna  är  det  nödvändigt  att  det  ges  ut  ett
relativt stort antal nya B-aktier, varför en fondemission i vart fall bör innebära
att det för varje gammal aktie ges ut en ny aktie. Om man vid en eventuellt
kommande  finansiering  av  bolaget  vill  ge  ut  B-aktier  kan  det  finnas  skäl  att
redan  nu  ytterligare  öka  antalet  B-aktier  så  att  det  blir  fler  B-aktier  som
handlas på börsen. Man skulle då kunna genomföra en fondemission 2:1, d v s
man får två nya aktier för varje gammal aktie.

Som  angivits  är  bolagets  A-aktie  noterad  på  NGM  Equity.  Aktien  har  för
närvarande  en  börskurs  på  drygt  20  kronor.  Vid  en  fondemission  1:1  blir
följaktligen den förväntade börskursen cirka 10 kronor och vid en fondemission
2:1 blir aktiekursen cirka 7 kronor. Frågan är därvid om man anser att en
sådan börskurs skulle vara alltför låg och att man därför vill  genomföra en s k
omvänd split, d v s man lägger samman två eller flera aktier till en aktie. Vid en
fondemission 2:1 samt därefter en omvänd split 1:3 blir antalet aktier
oförändrat och därmed även börskursen oförändrad. Däremot blir fördelningen
mellan A-aktier och B-aktier ändrad, eftersom det efter dessa transaktioner
skulle finnas fler B-aktier än A-aktier.

5. Ändring av bolagsordningen
I  MediRox  bolagsordning  §  5  anges  att  antalet  aktier  skall  vara  lägst  750  000
och högst 3 000 000. Bolaget har 2 967 000 aktier, d v s man ligger nära det
maximala antalet aktier. Bolagsordningen måste följaktligen ändras för att det
skall vara möjligt att genomföra en fondemission.

Vidare anges i sista stycket av bolagsordningens § 5 att vid ökning av
aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i
förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Detta
innebär att det vid en fondemission skall ges ut såväl A-aktier som B-aktier i
proportion till det befintliga antalet aktier av vardera aktieslaget. För att kunna
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genomföra en fondemission med enbart B-aktier måste följaktligen det sista
stycket i § 5 tas bort.

Enligt aktiebolagslagen skall ändring av bolagsordningen beslutas på
bolagsstämma med en majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som
på bolagsstämman företrädda aktier. För vissa särskilt ingripande förändringar i
bolagsordningen erfordras en ännu mer kvalificerad majoritet. Att ändra det
lägsta och högsta antalet aktier i bolaget är dock inte någon ändring som kräver
högre majoritet än den nyss angivna. Detsamma gäller att ta bort stycket som
anger att vid fondemission nya aktier skall emitteras av varje aktieslag.

Den regel i aktiebolagslagen om mer kvalificerad majoritet som överhuvudtaget
skulle kunna vara tillämplig är bestämmelsen i 7 kap 43 § p 3 som handlar om
att rättsförhållandet mellan aktier rubbas. Att ta bort bestämmelsen i bolags-
ordningen om utgivande av både A-aktier och B-aktier vid en fondemission
påverkar dock inte rättsförhållandet mellan aktierna. Den enda skillnaden som
finns mellan bolagets båda aktieslag är att A-aktierna har en röst och
B-aktierna en tiondels röst och detta påverkas inte av om bolagsordningen
ändras enligt ovan. I det Alternativa Förslaget, som behandlas nedan, får dock
alla aktier samma rätt, vilket innebär att rättsförhållandet mellan aktierna
rubbas.

Vidare finns i 7 kap 47 § aktiebolagslagen den s k generalklausulen, vilken
anger  att  bolagsstämman  inte  får  fatta  ett  beslut  som  är  ägnat  att  ge  en
otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller
någon annan aktieägare. Att ta bort bestämmelsen om att såväl A-aktier som
B-aktier skall ges ut vid en fondemission är dock inte ägnat att ge en otillbörlig
fördel åt någon aktieägare.

Efter att bolagsordningen ändrats enligt ovan kan bolagsstämma besluta om en
fondemission av B-aktier. Beslutet om fondemission kan fattas med enkel
majoritet, d v s det skall stödjas av mer än hälften av de på bolagsstämman
avgivna rösterna. Eftersom det är fråga om att ge ut aktier av endast ett
aktieslag är bestämmelsen i 12 kap 2 § aktiebolagslagen inte tillämplig. Denna
bestämmelse avser endast situationen där fondemissionen omfattar samma
aktieslag som tidigare, varvid fondaktierna skall ges ut i samma proportion som
förhållandet mellan antalet aktier av respektive aktieslag.

Besluten om ändring av bolagsordningen och om fondemission kan fattas på
samma bolagsstämma.
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6. Notering av B-aktien
Vid notering av bolagets B-aktier utgår ingen ny noteringsavgift till Nordic
Growth Market NGM AB. Däremot utgår en kvartalsavgift. Kvartalsavgiften
uppgår normalt till 45 000 kronor per kvartal och noterat aktieslag. Efter
kontakt med Nordic Growth Market NGM AB meddelades dock att man beslutat
att kvartalsavgiften för ett andra aktieslag skulle utgöra halva den ordinarie
kvartalsavgiften, d v s 22 500 kronor, vilket skulle innebära en årlig kostnad för
MediRox på 90 000 kronor.

7. Det Alternativa Förslaget
I samband med att Förslaget diskuterades vid MediRox årsstämma framfördes
enligt ovan det Alternativa Förslaget, som innebär att uppdelningen i A-aktier
och B-aktier tas bort och att således alla aktier får samma rätt. Även i detta fall
är det nödvändigt att ändra bolagsordningens § 5, i de delar som är hänförliga
till att det finns två aktieslag.

En sådan ändring innebär att rättsförhållandet mellan aktier rubbas, vilket
erfordrar särskilt kvalificerad majoritet. I 7 kap 43 § aktiebolagslagen föreskrivs
att  ett  sådant  ändringsbeslut  är  giltigt  endast  om det  har  biträtts  av  samtliga
aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa tillsammans
företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget. I 7 kap 45 §
föreskrivs dock en mindre kvalificerad majoritet för det fall att ändringen
försämrar endast ett helt aktieslags rätt. Det räcker då att aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
bolagsstämman stödjer förslaget, under förutsättning att ägare till hälften av
alla aktier av det slag vars rätt försämras är närvarande vid stämman och att
därvid aktieägare företrädande nio tiondelar av dessa samtycker till ändringen.

Det Alternativa Förslaget är sådant att det försämrar ett helt aktieslags rätt,
varför bestämmelsen i 7 kap 45 § är tillämplig. I och med att det är A-aktiernas
rätt som försämras och det i MediRox endast finns ett relativt fåtal B-aktier, blir
dock skillnaden mellan rösträttsmajoriteten i 7 kap 43 § och 7 kap 45 § mycket
liten.

För bifall till det Alternativa Förslaget erfordras följaktligen att det biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid bolagsstämman. Man räknar därvid såväl A-aktier som
B-aktier. Som ytterligare förutsättning gäller att ägare till hälften av alla
A-aktier måste vara företrädda på bolagsstämman och att ägare till minst nio
tiondelar av dessa aktier stödjer förslaget.
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8. Slutsats
Det är fullt möjligt att genomföra Förslaget, d v s en fondemission av B-aktier
följt av en notering av B-aktierna. Fondemissionen bör förslagsvis vara 2:1 eller
3:1, d v s man får för varje gammal aktie två alternativt tre nya B-aktier. För att
undvika  en  alltför  låg  börskurs  torde  det  vara  önskvärt  att  i  samband  med
fondemissionen genomföra en s k omvänd split, i sådan proportion att
börskursen i princip blir oförändrad d v s den omvända spliten sker i
förhållandet 1:3 alternativt 1:4. För såväl fondemission som omvänd split
erfordras att bolagsordningen ändras, vilket kräver beslut på bolagsstämma
med två tredjedels majoritet av såväl avgivna röster som företrädda aktier. En
notering av B-aktierna på NGM Equity medför dock en årlig kostnad på 90 000
kronor.

Om Förslaget  genomförs  enligt  ovan  kommer  det  är  i  princip  att  vara  samma
antal  aktier  som  skall  handlas  på  NGM  Equity,  men  de  är  fördelade  på  två
aktieslag. Detta innebär förmodligen att Förslaget inte får någon omedelbar
effekt på likviditeten i bolagets aktier. Det är dock möjligt att noteringen av
B-aktierna medför att huvudägarna blir mer benägna att sälja aktier än tidigare,
när de måste sälja röststarka A-aktier. Detta kan öka likviditeten. Den, i vart
fall initialt, svaga effekten på likviditeten i bolagets aktier sammantaget med att
det innebär en viss extra kostnad för bolaget att hålla handel i två aktier gör att
det är tveksamt om man vinner så mycket på att genomföra förslaget.

Det Alternativa Förslaget har däremot flera fördelar. Det Alternativa Förslaget
innebär  att  bolaget  endast  får  ett  aktieslag,  vilket  gör  att  det  blir  något  fler
aktier som blir noterade på NGM Equity. Det blir också förmodligen enklare att
attrahera utländska ägare om det bara finns ett aktieslag. Det Alternativa
Förslaget är vidare betydligt enklare att genomföra och det medför inga direkta
kostnader för bolaget, vare sig engångskostnader eller löpande kostnader.

Linköping den 28 maj 2007

Anders Angelstig
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