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Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för apportegendomen 

Såsom redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen får styrelsen för Surgical Science Sweden 

AB (”Bolaget”) anföra följande. 

Bolaget har den 28 juni 2019 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i SenseGraphics AB 

(”SenseGraphics”) och Medicinsim AB (”Medicinsim”), för en köpeskilling om 300 miljoner 

kronor på kassa- och skuldfri basis och med ett normaliserat rörelsekapital. Köpeskillingen ska 

erläggas med dels 60 % kontant och dels med 40 % genom 697 674 nyemitterade aktier i 

Bolaget.  

Styrelsen har för avsikt att besluta om nyemission av 697 674 aktier till Landsnora Software 

AB. De nyemitterade aktierna föreslås betalas genom tillskjutande av apportegendom bestående 

av 400 aktier i SenseGraphics och 200 aktier i Medicinsim. På grundval av den kännedom 

styrelsen har om den egendom som ska förvärvas är det styrelsens bedömning att värdet på 

apportegendomen som kan komma att tillföras Bolaget såsom apportegendom minst motsvarar 

värdet av det vederlag som ska utges. 

SenseGraphics hade under räkenskapsåret 2017/18 en nettoomsättning om 47 miljoner kronor, 

en EBITDA om ca 21 miljoner kronor och 11 anställda. Det egna kapitalet i SenseGraphics 

uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2017/2018 till 1 631 442 kronor. Förutom 

SenseGraphics förvärvas också systerbolaget Medicinsim, där rättigheterna till SenseGraphics 

teknologiplattform ligger. Medicinsim hade under räkenskapsåret 2017/18 en nettoomsättning 

om 2 miljoner kronor, en EBITDA om 966 000 kronor och inga anställda. Det egna kapitalet i 

Medicinsim uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2017/2018 till 827 458 kronor. 

Styrelsen anser att SenseGraphics och Medicinsim har en hög lönsamhet och det bedöms finnas 

stora framtida tillväxtmöjligheter för SenseGraphics och Medicinsim, såväl som en fristående 

koncern som i Surgical Science-koncernen. Värderingen har gjorts av Bolagets styrelse och 

ledning och köpeskillingen har fastställts genom förhandling mellan parterna. Det är styrelsens 

bedömning att den apportegendom som kommer att tillföras Bolaget vid emissionen väl 

motsvarar värdet på de nyemitterade aktierna.  

Den apportegendom som kan komma att tillföras Bolaget mot vederlag av nyemitterade aktier 

har ett värde om 120 miljoner kronor och beräknas komma att tas upp till detta värde i Bolagets 

balansräkning. 

Signatursida följer 

  










	Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för apportegendomen�

