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Uttalande från den oberoende 
styrelsekommittén för Fenix Outdoor AB i 
anledning av Nidron Holding AG:s bud 
 
Fenix Outdoors oberoende styrelsekommitté rekommenderar 
enhälligt aktieägarna att acceptera Nidrons bud 
 
Bakgrund 
Detta uttalande görs av den oberoende styrelsekommittén i Fenix Outdoor AB (publ) 
(”Fenix”). De oberoende styrelseledamöterna är Mats Olsson, Ulf Gustafsson och 
Anders Hedberg (”Kommittén”). Uttalande sker i enlighet med punkt II.19 i NASDAQ 
OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 
(”Takeover-reglerna”). 
 
Nidron Holding AG (”Nidron”) har den 12 maj 2014 lämnat ett offentligt erbjudande till 
aktieägare av aktier av serie B i Fenix att överlåta samtliga sina aktier mot 
nyemitterade aktier av serie B i Nidron. 
 
Erbjudandet är att för varje aktie av serie B i Fenix erhålls en aktie av serie B i 
Nidron. Erbjudandet innebär att ägarna av samtliga aktier av serie B i Fenix erbjuds 
samma ägar- och röstandel i Nidron som aktieägarna har i Fenix. Erbjudandet 
medför ingen budpremie.  
 
Nidron har angett att fullföljandet av erbjudandet är villkorat bland annat av att det 
accepteras i sådan utsträckning att Nidron, direkt eller indirekt, blir ägare till mer än 
90 procent av det totala antalet aktier i Fenix. Nidron har dock förbehållit sig rätten att 
frånfalla detta villkor liksom övriga villkor för erbjudandets fullföljande.  
 
Nidron uppger att de äger och kontrollerar 2 300 000 aktier av serie A och 5 275 069 
aktier av serie B i Fenix motsvarande cirka 57,07 procent av kapitalet och cirka 81,08 
procent av rösterna. Ägare till Nidron är direkt eller indirekt Martin Nordin, Stina von 
der Esch, Charlotte Nordin, Philippa Nordin och HAK Holding Ltd. 
 
För ytterligare information om erbjudandet hänvisas till Nidrons pressmeddelande 
som offentliggjordes 12 maj 2014, www.nidronholding.se.  
 
Sven Stork, styrelseordförande i Fenix samt Martin Nordin, styrelseledamoten i 
Fenix, är även styrelseledamöter i Nidron och har därför på grund av intressekonflikt 
inte deltagit och kommer inte heller delta i styrelsens för Fenix handläggning av 
frågor och beslut rörande erbjudandet från Nidron.  Kommittén vill också 
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uppmärksamma att i pressmeddelandet från Nidron framgår att även övriga 
styrelseledamöter i Fenix avses väljas som styrelseledamöter i Nidron.  
 
Kommittén har anlitat Erik Penser Bankaktiebolag att lämna en fairness opinion 
avseende den finansiella skäligheten avseende erbjudandet. 
 
Kommitténs rekommendation 
Erbjudandet innebär i praktiken att det operativa moderbolaget för Fenixkoncernen 
kommer att vara Nidron och inte som nu, Fenix.  Den sammanvägda uppfattningen i 
Kommittén är en etablering av ett operativt verksamt moderbolag i Schweiz är 
gynnsam för koncernens framtida utveckling. 
 
Kommittén bedömer att erbjudandet från Nidron är neutralt för Fenix Outdoors 
aktieägare finansiellt och verksamhetsmässigt. Budgivaren Nidron har för avsikt att 
vid fullföljande av erbjudandet ändra dess firma till Fenix Outdoor AG. Nidron 
kommer också att vara börsnoterat under det namnet. 
 
Fenix kommer att bli allt mer internationellt. Det ställer krav på internationellt 
kompetenta medarbetare. Ett moderbolag baserat i Schweiz kan underlätta 
möjligheterna att rekrytera kompetenta personer. Kommittén har också uppfattningen 
att för framtiden är det av betydelse att vara nära de geografiska huvudmarknaderna. 
Det är en omständighet att beakta i ställningstagande av erbjudandet.  
 
Kommittén har enligt punkt III.3 i Takeover- reglerna inhämtat ett 
värderingsutlåtande. Det har utfärdats av Erik Penser Bankaktiebolag. Enligt 
värderingsutlåtandet, som biläggs detta pressmeddelande, är Erik Penser 
Bankaktiebolags uppfattning att erbjudandet från Nidron, med förbehåll för de 
förutsättningar och antaganden som anges i utlåtandet, är skäligt ur ett finansiellt 
perspektiv för innehavare av aktier i Fenix. 
 
Mot denna bakgrund rekommenderar Kommittén enhälligt aktieägarna i Fenix att 
acceptera erbjudandet från Nidron. 
 
I enlighet med punkt II.19 i Takeover-reglerna ska Kommittén redovisa sin 
uppfattning om den inverkan genomförandet av erbjudandet från Nidron kan komma 
att ha på Fenix, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Nidrons strategiska 
planer för Fenix och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och 
de platser där Fenix bedriver sin verksamhet.  
 
I det offentliga uppköpserbjudandet från Nidron framgår att fullföljandet av 
erbjudandet inte förväntas innebära någon väsentlig förändring för anställda, 
sysselsättningen eller de platser där Fenix bedriver verksamhet. Kommittén utgår 
från att denna beskrivning är korrekt och har ingen grund för att tro något annat.  
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Svensk lag skall tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet 
därmed. Tvist som uppkommer med anledning av uttalandet ska avgöras av svensk 
domstol.  
 
Denna information är sådan som Fenix ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen i detta pressmeddelande 
offentliggjordes den 16 maj 2014, klockan 08.00. 
 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA 
Mats Olsson, styrelseledamot, Fenix, mobil +46 70 512 20 48, e-post: 
olsson_mats@telia.com 
 
 


