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Till styrelsen för 

Fenix Outdoor AB (publ) 

Box 209 

891 25 Örnsköldsvik 

 

 

Värderingsutlåtande 

 

Nidron Holding AG, organisationsnummer CHE-206.390.054 (”Nidron”) har lämnat ett offentligt 

uppköpserbjudande, (”Erbjudandet”)  offentliggjort genom pressrelease den 12 maj 2014, avse-

ende samtliga aktier av serie B i Fenix Outdoor AB (publ), organisationsnummer 556110-6310 

(”Fenix” eller ”Målbolaget”). Fenix är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Nidron är ett icke 

publikt handlat bolag och har sitt säte i Baar, Schweiz. Ägare till Nidron är per datumet för Erbju-

dandet (direkt och indirekt) Martin Nordin, Stina von der Esch, Charlotte Nordin, Philippa Nordin 

och HAK Holding Ltd. (”Familjen Nordin”). 

 

Erbjudandet innebär att för varje aktie av serie B i Fenix erbjuds en aktie av serie B i Nidron, en-

var med ett nominellt belopp om CHF 1,00. I anslutning till Erbjudandet kommer dessutom inne-

havare av aktier av serie A i Fenix ges möjligheten att överlåta dessa aktier till Nidron och i utbyte 

mot en aktie av serie A i Fenix erhålla tio nya aktier av serie A i Nidron, envar med ett röstvärde 

om en röst och nominellt belopp om CHF 0,10.  

 

Enligt Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden paragraf III.3, skall mål-

bolaget offentliggöra ett värderingsutlåtande avseende aktierna i målbolaget från oberoende exper-

tis. Om det erbjudna vederlaget utgörs av annat än kontanter, ska utlåtandet även innefatta en vär-

dering av det erbjudna vederlaget. Som värderingsutlåtande ska även anses en ”fairness opinion”, 

dvs. ett utlåtande om skäligheten, från finansiell utgångspunkt, för aktieägarna i målbolaget av ett 

erbjudande.  

 

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i Fenix, genom dess oberoende ledamöter, uppdragit 

åt Erik Penser Bankaktiebolag (“EPB”) att avge ett utlåtande (”Utlåtandet”), i form av en fairness 

opinion, om skäligheten, ur ett finansiellt perspektiv av Erbjudandet. 

 

EPB baserar detta Utlåtande på följande information: 

 

 Pressmeddelandet daterat 12 maj 2014 i vilken Nidron offentliggjorde Erbjudandet med 

tillhörande villkor 

 Erbjudandehandlingen från Nidron 

 Information från och om Nidron 

 Genomgångar med företrädare för Fenix styrelse och företagsledning 

 Annan information som bedömts vara relevant i arbetet med att utvärdera Erbjudandet 

 

EPB har förlitat sig på att den information som erhållits från Nidron och som inhämtats från tredje 

part är korrekt, fullständig och tillförlitlig samt att ingen väsentlig information har undanhållits. 

EPB har inget ansvar för fullständigheten och riktigheten i erhållna uppgifter. Ingen oberoende 

granskning eller verifiering har således gjorts för att säkerställa riktigheten i informationen. För 

utlåtandet har EPB antagit att de slutgiltiga villkoren och förutsättningarna för Erbjudandet inte i 

något väsentligt avseende kommer att avvika från den information som EPB tagit del av. 
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EPB har ingen skyldighet att uppdatera, revidera eller bekräfta Utlåtandet till följd av utveck-

lingen eller händelser som inträffar efter dagens datum och som kan komma att påverka uttalanden 

i Utlåtandet. 

 

Erbjudandet innebär att varje aktieägare i Fenix kommer, vid full anslutning i Erbjudandet, att ha 

samma ägarandel och röstandel i Nidron som aktieägaren tidigare hade i Fenix. Utdelning och 

förmånsrätt i Nidron baseras på aktiernas nominella belopp. Det medför att utbytesförhållandet 

avseende A-aktierna i Fenix, där varje A-aktie i Fenix medför 10 A-aktier i Nidron med en tion-

dels nominellt belopp jämfört med B-aktien, är ett sätt att uppnå att varje aktieägare skall ha 

samma kapital- och röstandel vid full anslutning i Erbjudandet. 

 

Familjen Nordin har gjort en omstrukturering av sitt ägande i Fenix till att äga Fenix genom 

Nidron. I den processen har gjorts ett flertal transaktioner. Från ett framtidsinriktat perspektiv 

kommer Nidron inte att ha andra intäkter eller kostnader än vad som följer av att vara Fenixkon-

cernens operativa moderbolag. Det gäller under förutsättning att Erbjudandet fullföljs. Det framgår 

också av erbjudandehandlingen att Nidron inte kommer att ha någon nettoskuld vid tidpunkten för 

att Erbjudandet eventuellt fullföljs samt att inga övervärden (goodwill) eller undervärden (negativ 

goodwill) uppkommer vid konsolidering av den nya koncernen. 

 

Baserat på ovanstående villkor och förutsättningar, gör EPB bedömningen, per denna dag, att ut-

bytesrelationen är skälig, ur ett finansiellt perspektiv, för aktieägarna i Fenix. 

 

EPB bedriver värdepappersrörelse i enlighet med svensk lag. EPB kan, som en del av den löpande 

verksamheten, ta korta eller långa positioner för egen eller för kunders räkning i värdepapper som 

kan komma att, direkt såväl som indirekt, påverka eller påverkas av Erbjudandet.  

 

EPB är ej finansiell rådgivare till Fenix. För upprättandet av Utlåtandet erhåller EPB en fast er-

sättning. 

 

Detta Utlåtande är endast avsett för styrelsen i Fenix i dess utvärdering av Erbjudandet och skall 

som sådant inte tolkas som en rekommendation till aktieägarena i Fenix. Utlåtandet utgör ej en 

bedömning av den framtida utvecklingen för Fenixaktien. EPB medger att styrelsen i Fenix hänvi-

sar till Utlåtandet och låter publicera Utlåtandet i sin helhet i en erbjudandehandling avseende Er-

bjudandet eller som separat pressmeddelande. I övrigt får Utlåtandet inte användas, citeras, repro-

duceras eller på annat sätt återges utan skriftligt medgivande från EPB.  

 

EPB ansvarar inte för innehållet i Utlåtandet mot någon annan än den oberoende delen av styrel-

sen i Fenix. Svensk materiell rätt är applicerbar på detta Utlåtande och tvist i anledning av Utlå-

tandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt. 

 

 

Stockholm, den 16 maj 2014 

 

Erik Penser Bankaktiebolag 

Corporate Finance 

 

 


