
           
  
 

 

Beslut om godkännande av låneavtal med Xavitech AB 

Vissa transaktioner mellan närstående parter ska enligt 16a kap. aktiebolagslagen underställas 

bolagsstämman för godkännande. Styrelsen för Empir Group AB (”Empir Group”) har föreslagit att 

årsstämman i Empir Group den 14 maj 2020 fattar beslut om att godkänna ett låneavtal (”Låneavtalet”) 

mellan Empir Group och Xavitech AB, org.nr 556675-2837, (”Xavitech”) för att refinansiera den 

säljarrevers som Xavitech utfärdade som betalning för del av köpeskillingen vid avyttringen av 75 000 

aktier i Frontwalker Group AB, org.nr 556511-6125. Styrelsen lämnar härmed förslag till beslut samt en 

redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen. 

Beskrivning av Låneavtalet 

Lånebeloppet uppgår till 20 000 000 kronor. Låneavtalet löper med ränta enligt en årlig räntesats om 6 

procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats. Xavitech ska erlägga amorteringar på skulden 

till Empir Group kvartalsvis motsvarande ett belopp som utgör 50 procent av erhållen utdelning från 

Frontwalker Group AB. Xavitech ska återbetala skulden i dess helhet till Empir Group senast den 1 april 

2035. Oaktat det föregående har Xavitech rätt att när som helst i förtid återbetala belopp motsvarande 

hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta.  

Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen är marknadsmässiga och att Låneavtalet i övrigt 

innehåller sedvanliga villkor. 

Närståendetransaktion 

Mot bakgrund av att Empir Group kontrollerar mer än 20 procent av aktierna rösterna i Xavitech 

bedöms Xavitech vara närstående till Empir Group enligt 16a kap. 3 § aktiebolagslagen. Enligt 16a kap. 7 

§ aktiebolagslagen ska väsentliga transaktioner med närstående underställas bolagsstämma för 

godkännande. Transaktionen är därför villkorad av att aktieägarna i såväl Empir Group och Xavitech 

godkänner transaktionen.  

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ingåendet av Låneavtalet med Xavitech. 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman 

avgivna rösterna. 


