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Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från
Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes XXXX.

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning undantag från den budplikt som enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden annars
skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier med företrädesrätt i den planerade nyemissionen i
VBG Group AB.

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
sådant 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
nämnden om tidpunkten för offentliggörande av emissionsplanerna så att uttalandet kan offentliggöras i samband därmed och tiden för överklagande av beslutet av annan än sökanden
kan börja löpa.

ÄRENDET

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 8 december 2016 en framställning från Advokat___________________________________________________________________________
Aktiemarknadsnämnden, Väpnargatan 8, 114 51 Stockholm
E-post: info@aktiemarknadsnamnden.se Hemsida: www.aktiemarknadsnamnden.se

firman Lindahl KB som ombud Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och
Astmaforskning. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om
offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”LUA”).

FRAMSTÄLLNING
VBG Group AB (“VBG”) är ett svenskt aktiemarknadsbolag som bedriver verksamhet genom
förvärv, ägande och utveckling av industribolag, bl.a. med inriktning mot tillverkning till fordonsindustrin. VBG:s aktier av serie B är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Det totala antalet aktier i VBG uppgår till 13 694 000 fördelat på 1 220 000 aktier av serie A och 12
474 000 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 24 674 000 röster. Varje aktie av serie A
berättigar till tio röster och aktie av serie B berättigar till en röst.

Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning ("HK-stiftelsen") är VBG:s
största aktieägare med ett innehav motsvarande 21,64 procent av aktierna och 26,92 procent
av röstetalet.

VBG offentliggjorde den 11 november 2016 att bolaget ingått avtal om förvärv av Mobile
Climate Control Group Holding AB. Förvärvet ska delvis finansieras genom en nyemission
av aktier av serie A och serie B om cirka 800 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den 23 november 2016 offentliggjorde bolaget att styrelsen fattat beslut om emissionen under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma, vilken är planerad till
den 16 januari 2017. Styrelsen har ännu inte fastställt de slutliga emissionsvillkoren. Dessa är
planerade att offentliggöras den 11 januari 2017.
Enligt VBG: s bolagsordning – och på sätt som framgår av 4 kap. 3 § andra stycket 2 aktiebolagslagen – ger befintlig aktie primär företrädesrätt till ny aktie av samma slag samt subsidiär
företrädesrätt till aktie, oavsett aktieslag, som inte tecknas med primär företrädesrätt.

För att säkerställa att nyemissionen kan genomföras framgångsrikt har VBG: s styrelse
bedömt att det är nödvändigt att bolagets större aktieägare lämnar s.k. teckningsåtaganden.
HK-stiftelsen har därvid, liksom ett antal ytterligare större aktieägare, förbundit sig att teckna
sin primära företrädesrättsandel i emissionen. Ingen ersättning kommer att utgå för dessa åta-

ganden. En av de övriga aktieägare som förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen är
Lannebo Fonder AB ("Lannebo"). Lannebo blev aktieägare i bolaget i samband med det nu
aktuella förvärvet, då HK-stiftelsen sålde B-aktier till Lannebo. Före förvärvet innehade HKstiftelsen motsvarande 32,59 procent av aktierna och 33,00 procent av rösterna i bolaget. Det
är alltså i samband med förvärvet som HK-stiftelsens innehav i VBG har kommit att understiga 30 procent av rösterna i bolaget.

Om inte nyemissionen fulltecknas kommer HK-stiftelsens röstandel i VBG åter att öka på
grund av infriande av stiftelsens teckningsåtagande. Beroende på utfallet i emissionen kan
ökningen medföra att HK-stiftelsens röstandel kommer att överstiga 30 procent av röstetalet
för samtliga aktier. HK-stiftelsen, som inte har något intresse av att förvärva samtliga aktier i
VBG, hemställer därför om undantag från den budplikt som därvid annars skulle uppkomma
enligt 3 kap. 1 § LUA.

Hur stor ökningen i förekommande fall blir beror på i vilken utsträckning andra aktieägare
väljer att inte utnyttja sin företrädesrätt. I nyemissionen kommer det stå samtliga aktieägare
fritt att genom teckning av nya aktier med såväl primär som subsidiär företrädesrätt begränsa,
eller sammantaget helt undvika, en ökning av HK-stiftelsens röstandel i VBG. Även andra än
aktieägare som tecknar aktier utan stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt kommer att
kunna tilldelas aktier som inte tecknas av aktieägare. Det kan även tilläggas att Lannebo,
utöver sitt åtagande att teckna sin pro rata-andel av emissionen, åtagit sig att garantera teckning av aktier som inte tecknas med eller utan stöd av företrädesrätt för ett belopp uppgående
till 25 MSEK. På dessa vis finns därmed ytterligare möjlighet att en ökning av HK-stiftelsens
sammanlagda röstandel i VBG begränsas eller helt undviks.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs mot bakgrund av ovanstående att
nämnden medger HK-stiftelsen medges undantag från den budplikt som kan uppkomma genom att stiftelsen tecknar aktier med företrädesrätt i den planerade nyemissionen I VBG.

ÖVERVÄGANDEN

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns

bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter
ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.
Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375)
om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om
huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt innebär att den som genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till
eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier
är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende
resterande aktier i bolaget.

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som
är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller
överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är
upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna
om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen 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 företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission
(prop. 2005/06:140 s. 117). 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 HK-stiftelsens ansökan om dispens från budplikt för tecknande
av aktier med stöd av företrädesrätt i den planerade nyemissionen i VBG bifallas utan villkor.

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

Detta ärende har med stöd av 21 § stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden behandlats av nämndens ordförande.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

Marianne Lundius
Rolf Skog

Hur man överklagar

Beslutet om dispens från budplikt kan överklagas hos Finansinspektionen av den som beslutet
angår, om beslutet har gått honom eller henne emot. Överklagandet ska göras skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs. Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till Aktiemarknadsnämnden inom tre veckor från
den dag då klaganden fick del av beslutet. Om beslutet överklagas av annan än sökanden, ska
överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från det att beslutet offentliggjordes.

