
Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning från Inission AB (publ), 
org.nr 556447-1890, till aktieägarna på extra bolagsstämma 2016-12-15

Av disponibelt belopp enligt ABL 17 kap 3 § 1 st kvarstår efter 
senast fattade beslut om värdeöverföring 46.672.549 SEK. 
Styrelsen föreslår nu 

1. Att till aktieägarna utdela totalt 37.515.973 SEK, vilket 
 innebär 31,26 SEK per aktie
2. Att utdelningen utbetalas omedelbart efter stämmans 
 beslut.

Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse 
för bolagets ställning efter avlämnande av årsredovisning 
(ABL 18 kap 6 § 3 p)

Bolagsstämman beslutade om utdelning 3.600.000 SEK den 
27 april 2016 sedan senaste balansdagen. Andra händelser av 
väsentlig betydelse för bolagets ställning har inträffat och de 
har redogörs för i kvartalsrapporterna 2016-03-31, 2016-06-30 
och 2016-09-30. Samtliga dessa rapporter finns tillgängliga på 
Bolagets hemsida www.inission.com.

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 
(ABL 18 kap 4) 

Styrelsen föreslår att det för räkenskapsåret 2015 lämnas en 
efterutdelning av aktier i Incap Oyj (publ) till aktieägarna i 
Inission AB (publ), s.k. sakutdelning. Vid kompensation p g a 
ojämn aktietilldelning kommer viss kontant kompensation att 
utgå beräknad till 30.000 SEK. Om stämman beslutar enligt 
förslaget, beräknas utdelning utsändas av Euroclear Sweden AB 
senast den 31 december 2016.

Inission AB (publ) äger för närvarande 1.689.876 aktier i Incap 
Oyj (publ) vilket motsvarar cirka 38,7% av aktiekapitalet och 
rösterna i Incap Oyj (publ). Aktierna förvärvades ursprungligen 
av Inission AB (publ) i samband med refinansieringen av Incap 
Oyj (publ) år 2013. Inission AB (publ) ökade därefter succesivt 
sitt ägande till 40,8%. I samband med förvärvet av Onrox Group 
AB i juni 2016 påbörjades en försäljning av Incap Oyj (publ) aktier 
för att bidra till finansiering av förvärvet av Onrox Group AB.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om 
sakutdelning innebärande att samtliga Inission AB (publ) aktier 
i Incap Oyj (publ) delas ut till aktieägarna i Inission AB (publ). 
Varje aktie i Inission AB (publ) ska berättiga aktieägaren till 
cirka 1,4082 aktier i Incap Oyj (publ). Orsaken är att tillvarata 
aktieägarnas bästa genom att lyfta fram och dela ut dolda 
värden i Inission AB (publ). Den föreslagna vinstutdelningen 
uppgår, baserat på bokfört värde avseende 1.689.876 aktier 
per 30 september 2016, till  37.485.973 SEK med tillägg 
för kontantutdelning 30.000 SEK till totalt 37.515.973 
SEK. Av disponibelt belopp kvarstår efter senaste beslut om 
värdeöverföring  46.672.549 SEK. Efter styrelsens förslag om 
utdelning kvarstår 9.156.576 SEK att överföras i ny räkning.

För det fall att en aktieägare erhåller andelar av en aktie i Incap 
Oyj (publ), kommer sådana andelar att sammanläggas till hela 
aktier varefter dessa kommer att säljas courtagefritt på NASDAQ 
OMX Helsinki. Likviden kommer att utbetalas av Mangold 
Fondkommission AB.

För aktieägare som äger färre än 10% aktier i Inission AB (publ) 
är sakutdelningen likställd med en kontantutdelning och är 
därmed behäftad med en skatteeffekt. Styrelsen föreslår att 
styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avstämningsdag för rätt 
till sakutdelning i form av aktier i Incap Oyj (publ). 

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet enligt 
senaste årsredovisning till ca 28,1 %. Soliditeten är mot bakgrund 
av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet 
betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas 
på en likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej 
hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och 
lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den 
föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad 
som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln). 
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