
 1 

 

Styrelsens redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen 
The Board of Directors’ statement pursuant to Chapter 16a Section 7 of the Swedish 
Companies Act 
 

Såsom redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen, såsom tillämpbar jämlikt 
Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25, får styrelsen för BuildData Group AB (”Bolaget”) 
anföra följande. 
As a statement under Chapter 16a Section 7 of the Swedish Companies Act, as applicable in 
accordance with the Swedish Securities Council ruling 2019:25, the Board of Directors of BuildData 
Group AB (the “Company”) states the following.  
 

I syfte att begränsa eventuell utspädning av Bolagets aktier har styrelsen undersökt möjligheten att 
återköpa teckningsoptioner emitterade i maj 2020 med en nyttjandeperiod från och med 1 september 
2020 till och med 31 december 2025 (”Teckningsoptionerna”). En av innehavarna av 
Teckningsoptionerna, VD Gustave Geisendorf (”Innehavaren”), har meddelat att han önskar delta 

i erbjudande genom att överlåta 2 494 533 Teckningsoptioner (”Transaktionen”). I enlighet med 
16a kap. 7 § aktiebolagslagen, måste väsentliga transaktioner med närstående parter godkännas av 

bolagsstämman. Styrelsen lägger härmed fram ett förslag avseende Transaktionen och en 
redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen. 
For the purpose of reducing potential dilution of the Company’s shares, the Board of Directors has 
investigated the possibility for a repurchase of warrants issued in May 2020 with an exercise period 
from 1 September 2020 to 31 December 2025 (the “Warrants”). One holder of Warrants, CEO 
Gustave Geisendorf (the “Holder”), has informed the Company that he wishes to participate in the 
offer by selling 2,494,533 Warrants (the “Transaction”). According to Chapter 16 a Section 7 of the 

Swedish Companies Act, material transactions with related parties must be approved by a general 
meeting. The Board of Directors hereby submits a proposal for a decision on the Transaction and a 
report pursuant to Chapter 16 a Section 7 of the Swedish Companies Act. 
 
Det föreslås att Innehavaren ska ges möjligheten att överföra Teckningsoptionerna till Bolaget i 
stället för att nyttja de för teckning med efterföljande försäljning av aktier. Förslaget omfattar endast 
hur lösen av Teckningsoptionerna ska hanteras och innebär ingen ändring av villkoren för 

Teckningsoptionerna. Förslaget (i) är kostnadsneutralt för Bolagets aktieägare jämfört med om 
Teckningsoptionerna skulle lösas genom nyemission av nya aktier, vilka efter emissionen skulle säljas 
av Innehavaren, (ii) medför inga ytterligare skattekostnader för Bolaget, (iii) medför inte några 
transaktionsavgifter för Bolaget, och (iv) är administrativt enklare att hantera för Bolaget och 
Innehavaren. Utöver det kommer utspädningseffekten att minska genom att ett antal av 
Teckningsoptionerna återköps i stället för att nyttjas. 

It is proposed that the Holder shall be given the opportunity to transfer Warrants to the Company 
instead of having to exercise these for subscription with the subsequent sale of shares. The proposal 
only concerns the settlement of the Warrants and does not entail any changes to the terms of the 
Warrants. The proposal (i) is cost neutral for the Company’s shareholders compared to if the 
Warrants are to be settled by issuing new shares, which after the issuance would be sold by the 
Holder, (ii) does not entail any additional tax costs for the Company, (iii) does not entail any 
transaction fees for the Company, and (iv) is administratively more feasible to manage by the 

Company and the Holder. In addition, the dilutive effect of some of the Warrants being repurchased 
instead of being used to subscribe for shares will be reduced. 

 
Styrelsen föreslår att Bolaget ska återköpa högst 2 550 590 teckningsoptioner från Innehavaren på 
marknadsmässiga villkor till en värdering om 2,42 SEK per Teckningsoption. En Black & Scholes 
värdering av Teckningsoptionerna har genomförts av en tredje part. Om Innehavaren accepterar 
erbjudandet, uppgår ersättningen för erbjudandet till cirka 6 172 428 SEK. Erbjudandet är villkorat 

av att Innehavaren återinvesterar hela återköpslikviden i aktier i Bolaget genom nyttjande av 
Innehavarens återstående 5 410 410 Teckningsoptioner. För det fall återköpet genomförs med 
efterföljande nyttjande av Teckningsoptioner kommer Innehavaren inte inneha några 
Teckningsoptioner. Erbjudandet innebär inte heller att Innehavaren mottar några likvida medel. 
The Board of Directors proposes that the Company shall repurchase 2,550,590 Warrants from the 
Holder on market terms at a preliminary valuation of SEK 2,42 per Warrant. A Black & Scholes 

valuation of the Warrants has been carried out by a third party. If the Holder was to accept the offer, 
the consideration payable under the offer would amount to approximately SEK 6,172,428. The offer 
is conditional upon the Holder reinvesting all of the repurchase consideration in shares of the 
Company through the exercise of the Holder’s remaining 5,414,410 Warrants. For the avoidance of 

doubt, after the repurchase of the Warrants and subsequent exercise of the remaining Warrants, the 
Holder will have no Warrants and also receives no cash proceeds.  
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Mot bakgrund av att (i) Gustave Geisendorf är verkställande direktör i Bolaget och (ii) återköpet 
motsvarar ett värde om 6 172 428 SEK är förslaget att bedöma som en väsentlig 
närståendetransaktion enligt 16a kap 2 § respektive 16a kap 3 § aktiebolagslagen.   
Given that (i) Gustave Geisendorf is the CEO of the Company and (ii) the repurchase corresponds to 

a value of SEK 6,172,428, the proposal is to be assessed as a material closely associated transaction 
pursuant to Chapter 16a, Section 2 and Chapter 16a, Section 3 of the Swedish Companies Act, 
respectively.  
 
Bolaget har utfärdat kallelse till årsstämma. Förutsatt att aktieägarna godkänner återköpet förväntas 
återköpet ske kort därefter. 
The Company has issued a notice to the annual general meeting. Subject to shareholder approval, 

the repurchase is expected to take place shortly thereafter.   
 
Beslutet är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med hälften (1/2) av såväl de angivna 
rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman, varvid aktier som innehas av Gustave 

Geisendorf eller närstående till honom inte ska tas med i beräkningen. 
A valid resolution pursuant to this requires that the resolution must be supported by shareholders 

representing more than half (1/2) of both the votes cast and the number of shares represented at 
the annual general meeting, whereby any shares held by Gustave Geisendorf or related parties 
shall not be taken into account. 
 
 

__________________ 
 

Stockholm den 24 oktober 2022 
BuildData Group AB 

Styrelsen 
 
 

 

____________________     ___________________ 
Stefan Charette      Mikael Nasstrom 
Chairman       Board Member 
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Per Åkerman       Melanie Dawson 
Board Member      Board Member 
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Board Member      Board Member 
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