STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551)
Med anledning av att styrelsen i WeSC AB (publ), org.nr 556685-0755 (”Bolaget”), lämnat förslag till
beslut vid årsstämma den 20 maj 2021 om ökning av Bolagets aktiekapital genom totalt tre (3) riktade
nyemissioner av aktier med betalning genom kvittning av fordran (”Kvittningsemissionerna”) avger
styrelsen härmed redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen.
Bolaget har den 22 mars 2021 respektive den 7 april 2021 ingått villkorade avtal avseende förvärv av
samtliga utestående aktier i verksamhetsbolagen Sanera Stockholm AB, org.nr 556672-4646
(”Sanera”), Skandinaviska Områdesskydd AB, org.nr 556684-1853 (”SOAB”), Kenit Produkt AB, org.nr
559004-9333 (”Kenit Produkt”), och Rosenqvist Entreprenad AB, org.nr 556391-8720 (”Rosenqvist
Entreprenad” och tillsammans ”Målbolagen”), från nedan angivna parter (”Säljarna”). Del av
köpeskillingen för Målbolagen ska enligt överlåtelseavtalen erläggas kontant och resterande del ska
erläggas genom revers vilken ska överlämnas från Bolaget till Säljarna i samband med tillträde för
respektive förvärv. Tillträdesdag kommer att inträffa tidigast på dagen för årsstämman eftersom
förvärven av Målbolagen bland annat är villkorade av att årsstämman fattar nödvändiga beslut för att
genomföra förvärven såsom (i) godkännande av förvärven av Målbolagen, (ii) genomförande av
Emissionerna, (iii) ändring av Bolagets bolagsordning och (iv) beslut om ny styrelse. I samband med att
årsstämman fattar dessa beslut kommer en skuld att uppstå för Bolaget till respektive Säljare av
Målbolagen avseende den del av den totala köpeskillingen för Målbolagen som erläggs genom revers,
totalt 116 300 000 kronor.
De nyemitterade aktierna från två (2) av Kvittningsemissionerna föreslås mot ovan bakgrund betalas
genom kvittning av fordringar som Säljarna av Målbolagen kommer att ha gentemot Bolaget i samband
med årsstämman enligt nedan angiven fördelning:
Säljare

Org.nr

Avser Målbolag

Antal aktier

Kvittningsbart
fordringsbelopp (kr)

Sanera Stockholm Holding AB

559161-2675

Sanera

2 000 000

4 620 000

Svarttjärnsberget AB

559302-2139

Sanera

1 500 000

3 465 000

Konsultfirma Mikael Ljungqvist AB

559298-4230

Sanera

1 500 000

3 465 000

Skandinaviska Betong Invest AB

556916-6050

SOAB och Kenit Produkt

5 000 000

11 550 000

Rosenqvist Gruppen AB

556503-1902

Rosenqvist Entreprenad

10 000 000

93 200 000

20 000 000

116 300 000

Summa

De nyemitterade aktierna från den tredje Kvittningsemissionen föreslås att betalas genom kvittning av
vissa befintliga fordringar som nedan angiven part har gentemot Bolaget:
Tecknare

Org.nr

Antal aktier

GoMobile nu Aktiebolag

556588-3427

1 600 000

Kvittningsbart
fordringsbelopp (kr)
3 696 000

1 600 000

3 696 000

Summa

Totalt antal aktier som föreslås emitteras genom Kvittningsemissionerna är således 21 600 000 och det
totala kvittningsbara fordringsbeloppet kommer i samband med årsstämman att uppgå till 119 996 000
kronor.
De emitterade aktierna i Bolaget ska tecknas till en teckningskurs per aktie om 2,31 kronor, såvitt avser
Kvittningsemission till GoMobile nu Aktiebolag samt Säljarna av Målbolagen Sanera, SOAB och Kenit
Produkt, respektive 9,32 kronor, såvitt avser Kvittningsemission till Säljaren av Målbolaget Rosenqvist
Entreprenad, varav kvotvärdet per aktie uppgår till 1 krona. Skillnaden mellan kvotvärdet och
teckningskursen (överkursen) ska tillföras Bolaget genom avsättning till Bolagets fria överkursfond.
Bolagets aktiekapital kommer genom Kvittningsemissionerna att kunna ökas med högst 21 600 000
kronor.
Styrelsen bedömer att ovan fordringar är kvittningsbara under förutsättning att nödvändiga beslut fattas
på årsstämman och att kvittning är till fördel för såväl Bolaget som aktieägarna.
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