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Till extra bolagsstämman den 15 februari 2012 i Cloetta AB (publ)  

 
Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier att utges som del av 
köpeskillingen i förvärvet av Leaf Holland B.V. 
 

Bakgrund 

Som tidigare offentliggjorts träffade Cloetta den 15 december 2011 avtal med Leaf Holding S.A. 

("Leaf Holding") om förvärv av samtliga aktier i Leaf Holland B.V. ("Leaf"). Leaf är ett ledande 

konfektyrföretag fokuserat på sockerkonfektyr och s.k. refreshment (pastiller och tuggummi). Leaf 

har en ledande position i Norden, Nederländerna och Italien med varumärken som Malaco, Ahlgrens 

bilar och Läkerol med flera. 

 

Köpeskillingen består dels av en kontantbetalning, dels av nyemitterade C-aktier i Cloetta. 

Kontantbetalningen uppgår till 1 500 miljoner kronor, varav 100 miljoner kronor ska erläggas 

omedelbart när Cloetta tillträder aktierna i Leaf och resterande 1 400 miljoner kronor betalas genom 

att Cloetta utfärdar en säljarrevers till Leaf Holding. Leaf Holding har lämnat vissa garantier avseende 

Leaf, vilket innebär att den slutliga köpeskillingen kan komma att justeras. Den kontanta delen av 

köpeskillingen finansieras dels genom nyemissionen av A-aktier och B-aktier, dels genom att Cloetta 

upptar femåriga kreditfaciliteter om cirka 4,2 miljarder kronor hos Svenska Handelsbanken AB (publ). 

 

Förvärvet av Leaf är enligt avtalet med Leaf Holding villkorat av att behöriga konkurrensmyndigheter 

har lämnat tillstånd till samgåendet. Förvärvet är vidare, enligt avtalet, villkorat av att 

bolagsstämman i Cloetta godkänner förvärvet och, med tillämpning av det majoritetskrav som 

framgår nedan, fattar beslut om nyemission av C-aktier enligt detta beslutsförslag samt beslutar att 

bemyndiga styrelsen att genomföra en nyemission av A-aktier och B-aktier med företrädesrätt för 

aktieägare av A-aktier respektive B-aktier enligt punkt 7(d) på dagordningen i kallelsen. 

 

Nyemission av C-aktier att utges som del av köpeskillingen i förvärvet av Leaf 

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att stämman ska besluta om att Cloetta ska genomföra 

en nyemission av 165 186 924 C-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 825 934 620 

kronor, från 121 647 890 kronor till 947 582 510 kronor. 
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 Leaf Holding ska vara ensamt berättigad att teckna de nyemitterade C-aktierna. 

 Som betalning för C-aktierna (apportegendom) ska Leaf Holding till Cloetta tillskjuta samtliga 

20 000 aktier i Leaf. Som nämnts i bakgrunden kommer Cloetta utöver de C-aktier som 

emitteras som köpeskilling även att utfärda en säljarrevers till Leaf Holding om 1 400 

miljoner kronor samt utge en kontantbetalning om 100 miljoner kronor omedelbart när 

Cloetta tillträder aktierna i Leaf. 

 Teckning av C-aktierna ska ske på särskild teckningslista och ska ske senast den 15 juli 2012. 

 Betalning av apportegendomen ska ske genom att Leaf Holding tillskjuter samtliga 20 000 

aktier i Leaf vid tecknandet, dock senast den 15 juli 2012. 

 Teckningskursen för varje nyemitterad C-aktie har beräknats till 15 kronor 24 öre. Grunden 

för bestämmandet av teckningskursen framgår av nedan nämnda redogörelse av styrelsen. 

Som framgår av styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen har styrelsen 

beräknat att Leaf-aktierna, till den del som motsvarar emitterade C-aktier, kommer att tas 

upp i Cloettas balansräkning till ett värde om 2 517 114 667 kronor. Det slutliga värde till 

vilket apportegendomen kommer att tas upp till i Cloettas balansräkning, samt 

teckningskursen, kan dock, på grund av tillämpliga redovisningsregler, komma att avvika från 

detta värde, eftersom den s.k. transaktionstidpunkten är tidigast den 16 februari 2012.  

 Överteckning kan inte ske. 

 De nya C-aktierna ska berättiga till utdelning från och med att aktierna är införda i den av 

Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 

 Cloettas verkställande direktör, eller den han utser, bemyndigas att vidta de mindre 

justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av 

beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

 

Stämmans beslut om nyemission av C-aktier förutsätter ändring av Cloettas bolagsordning enligt 

punkt 7(b) i dagordningen i kallelsen. Vidare är stämmans beslut om nyemission av C-aktier villkorat 

av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens övriga förslag under punkt 7 på dagordningen i 

kallelsen. 

 

I enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:33 krävs även att, för giltigt beslut av 

stämman om nyemission av C-akter att utges som del av köpeskilling vid köpet av Leaf, stämmans 

beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna 

som de vid stämman företrädda aktierna. 

 



3 

 

Till detta förslag till beslut bifogas styrelsens redogörelser och övriga handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ 

aktiebolagslagen. 

_____________ 

Cloetta AB (publ) 

Styrelsen 

januari 2012 


