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Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från
Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2014-06-18.

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, KinderCo undantag från den budplikt som enligt 3 kap. 1 och 2 §§ lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) annars skulle uppkomma som en konsekvens att de i framställningen beskrivna aktieöverlåtelserna och avtalen.

[Detta uttalande gäller en planerad åtgärd som inte är allmänt känd. Enligt 26 § tredje stycket
första meningen i stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden får ett
sådant uttalande inte offentliggöras av Aktiemarknadsnämnden förrän åtgärden vidtagits,
gjorts allmänt känd av den som planerat åtgärden eller på annat sätt blivit allmänt känd. Uttalandet ska därför tills vidare inte offentliggöras.]

ÄRENDET

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 20 december 2013 en framställning från John
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Tengberg. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

___________________________________________________________________________
Aktiemarknadsnämnden, Box 7680 , 103 95 Stockholm
E-post: info@aktiemarknadsnamnden.se Hemsida: www.aktiemarknadsnamnden.se
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FRAMSTÄLLNING
Havsfrun Investment AB (”Havsfrun” eller ”Bolaget”) är ett svenskt aktiebolag vars aktier är
upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm. Havsfruns aktiekapital uppgår till
60 529 700 kronor, fördelat på totalt 12 105 940 aktier, varav 1 855 330 är A-aktier och resterande 10 250 610 är B-aktier. En A-aktie medför tio röster och en B-aktie en röst.

Invia S.A. (Luxemburg) innehar 1 164 580 A-aktier och 4 239 650 B-aktier i Havsfrun, motsvarande 44,64 procent av aktierna och 55,15 procent av rösterna. Invia ägs till lika delar av
Valico S.A. och Inovest S.A., båda registrerade i Luxemburg. Valico är helägt av Claes Werkell och Inovest är helägt av John Tengberg. Vidare innehar Tengberg samtliga aktier i KinderCo S.A. (Luxemburg). KinderCo innehar i sin tur 202 600 A-aktier och 615 000 B-aktier,
motsvarande 6,75 procent av aktierna och 9,17 procent av rösterna, i Havsfrun. Genom sina
respektive innehav är således Werkell och Tengberg (indirekta) huvudaktieägare i Havsfrun.
Vidare innehar Eva Delmar Werkell (gift med Claes Werkell) och Jakob Werkell (son till
Claes Werkell) aktier i Havsfrun, representerande 0,52 respektive 0,35 procent av det totala
röstetalet (Claes, Eva och Jacob benämns nedan gemensamt ”Werkell-familjen”). En schematisk bild av ägarstrukturen bifogas (utesluten här).

Den beskrivna ägarstrukturen, med bortseende från Tengbergs innehav genom KinderCo,
etablerades omkring mitten av 1990-talet. Vid ikraftträdandet av lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”LUA”) innehade Invia aktier i Havsfrun som
motsvarade mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. KinderCo bildades
år 2012 varefter det av Tengberg förvärvade samtliga de aktier i Havsfrun Investment som
bolaget för närvarande innehar.

Som ett led i sin generationsskiftesplanering överväger Tengberg att överföra hela sitt innehav
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i Havsfrun till sina tre myndiga barn Carl Tengberg, John CF Tengberg och Lovisa Tengberg
(”CT, JCFT och LT”). Detta avses ske genom att Tengberg först överlåter samtliga aktier i
KinderCo till CT, JCFT och LT, vilka därigenom förvärvar motsvarande en tredjedel vardera
av samtliga aktier och röster i KinderCo. Därefter avser Tengberg att överlåta samtliga aktier i
Inovest till KinderCo, varefter Inovests aktier i Invia sedermera kan komma att utskiftas eller
på annat sätt övergå till KinderCo. Följaktligen kommer KinderCo äga, direkt eller indirekt
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genom Inovest, 50 procent av samtliga aktier och röster i Invia. En schematisk bild bifogas
utvisande förändringen i ovan beskriven ägarstruktur vid genomförandet av de planerade
överlåtelserna (uteluten här).

Mellan CT, JCFT och LT kan komma att ingås avtal om ett samordnat utövande av rösträtten
i frågor som rör deras gemensamma direkta och indirekta ägande. Vidare kan mellan CT,
JCFT och LT å ena sidan och Werkell-familjen å andra sidan komma att ingås avtal om ett
samordnat utövande av rösträtten i frågor som rör deras gemensamma direkta och indirekta
ägande.

John Tengberg hemställer att Aktiemarknadsnämnden meddelar dispens från den budplikt
som annars skulle kunna uppkomma i anledning av dels att (i) Tengberg överlåter samtliga
sina aktier i KinderCo till CT, JCFT och LT samt till KinderCo överlåter samtliga aktier i
Inovest, dels (ii) Inovests aktier i Invia utskiftas eller på annat sätt övergår till KinderCo, dels
(iii) avtal ingås mellan CT, JCFT och LT och mellan CT, JCFT och LT å ena sidan och en
eller flera av medlemmarna av Werkell-familjen å andra sidan om samordnat utövande av
rösträtten i frågor som rör deras direkta och indirekta ägande såsom det beskrivs ovan. Enligt
Tengberg föreligger skäl för sådan dispens med hänsyn till att ovan angivna överlåtelser och
överenskommelser sker som ett led i Tengbergs generationsskifte av sitt ägande i Havsfrun.

ÖVERVÄGANDEN

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns
bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller
tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt
aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande
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marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Av 3 kap. 5 § 4 LUA framgår att som närstående ska anses bl.a. den med vilken har träffats en
överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i syfte att uppnå ett bestämmande inflytande över bolagets förvaltning.
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Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om
huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som
har ett berättigat intresse i saken.
Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375)
om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om
huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Enligt nämndens mening kommer, genom de i framställningen beskrivna aktieöverlåtelserna
och avtalen, ett sådant närståendeförhållande som avses i 3 kap. 5 § 4 LUA att etableras mellan CT, JCFT, LT och en eller flera av medlemmarna av Werkell-familjen. Därmed uppkommer enligt 3 kap. 2 § första stycket 2 och 3 kap. 1 § LUA budplikt.

Enligt 3 kap. 2 § andra stycket LUA ska budplikten fullgöras av den röstmässigt största ägaren i närståendekretsen. Enligt nämndens mening ska i detta fall KinderCo, genom vilket CT,
JFCT och LT organiserar sitt ägande, anses vara den största ägaren. Nämnden beaktar då att
KinderCo också kommer att inneha drygt 9 procent av röstetalet i Havsfrun i form av direkt
ägande. Det ankommer således, som utgångspunkt, på KinderCo att fullgöra budplikten.

Frågan är då om KinderCo ska beviljas dispens från budplikten. Nämnden gör i den frågan
följande bedömning. John Tengberg har sedan mitten av 1990-talet, tillsammans med familjen
Werkell, varit största ägare i Havsfrun. I syfte att åstadkomma ett generationsskifte avser John
Tengberg nu att överlåta sitt aktieinnehav i Havsfrun till sina myndiga barn, CT, JCFT och
LT, genom att dels till dem överlåta samtliga aktier i KinderCo, dels till KinderCo överlåta
samtliga aktier i Inovest, vilket innehar 50 procent av samtliga aktier och röster i Invia, som är
det av Werkell och Tengberg gemensamt ägda holdingbolag genom vilket de äger aktier i
Havsfrun. Nämnden noterar vidare att Inovests aktier i Invia sedermera kan komma att utskif-
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tas eller på annat sätt övergå till KinderCo.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna
om budplikt. I förarbetena till bestämmelsen framgår att frågan om undantag i det enskilda
fallet får prövas med utgångspunkt i syftet med budpliktsreglerna, dvs. att möjliggöra för övriga aktieägare att på visst sätt lämna bolaget när någon genom sitt aktieinnehav har tagit kon-
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troll över bolaget. Omständigheterna kan i vissa fall vara sådana att något kontrollägarskifte
de facto inte kan sägas ha skett, vilket exempelvis kan vara fallet vid generationsskiftesåtgärder på ägarsidan. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall att genom en helhetsbedömning
pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och om detta intresse kan anses
väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär (prop.
2005/06:140 s. 117).

Reglerna om budplikt är till för att skydda övriga aktieägare från att, utan möjlighet att också
sälja sina aktier till samma pris, få en ny kontrollägare i det bolag i vilket de äger aktier. Reglerna bör normalt inte lägga hinder i vägen för en generationsväxling av det slag som nu pågår
inom familjen Tengberg.

Med hänsyn till detta och vad som i övrigt framgår av framställningen, bl.a. i fråga om ägandet i KinderCo och om det fortsatta samarbetet genom Invia i fråga om inflytandet i Havsfrun,
samt med beaktande av vad som uttalas i lagens förarbeten finns det enligt nämndens mening
förutsättningar att bevilja KinderCo dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma
för konsortiet.

Ansökan om dispens från budplikt ska mot denna bakgrund bifallas.

-------------------

Detta ärende har med stöd av 21 § stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden behandlats av nämndens ordförande.
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På Aktiemarknadsnämndens vägnar

Johan Munck

/Rolf Skog
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Hur man överklagar

Beslutet kan överklagas hos Finansinspektionen av den som beslutet angår, om beslutet har
gått honom eller henne emot. Överklagandet ska göras skriftligt. I skrivelsen ska klaganden
ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs. Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till Aktiemarknadsnämnden inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Om beslutet överklagas av annan än sökanden, ska överklagan-
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det dock ha kommit in inom tre veckor från det att beslutet offentliggjordes.

