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ÄRENDET

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 oktober 2021 en framställning från
Newton Nordic AB. Framställningen rör god sed vid utdelning av verksamheten i ett noterat
bolag.

FRAMSTÄLLNING
I framställningen anförs i huvudsak följande.
Newton Nordic AB org.nr 556819-1984 (”Bolaget”) är ett teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustrin. Bolagets egenutvecklade system används i direktsända tv-produktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Bolagets aktier är föremål för handel på handelsplattformen Nasdaq First North Growth Market.
Den 30 september 2021 erhöll styrelsen i Bolaget en begäran från Bolagets huvudägare, Capital Conquest, org.nr 556934-3469 att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om att dela
ut Bolagets befintliga verksamhet till aktieägarna och samtidigt förvärva en annan verksamhet.
Till följd av styrelsens skyldighet enligt aktiebolagsbolagen offentliggjorde Bolaget den 11
oktober 2021 kallelse till extra bolagsstämma, ordagrant utformad i enlighet med huvudägarens instruktion.
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Av kallelsen framgår att Capital Conquest föreslår att Bolaget förvärvar marketingföretaget Influencer Panel. Vidare innehåller kallelsen ett förslag från Capital Conquest att Bolaget ska dela
ut all befintlig verksamhet till aktieägarna. Kallelsen innehåller inte någon information om vilken röstmajoritet som fordras för ett sådant beslut, inte heller framgår det hur den verksamhet
som avses delas ut är tänkt att bedrivas vidare eller om de utdelade aktierna avses att noteras på
en marknadsplats.
I ett pressmeddelande från Bolaget den 8 oktober 2021 framgår att Nasdaq gjort den preliminära
bedömningen att, om beslutsförslagen röstas igenom, skulle verksamhetsförändringen i Bolaget
vara så genomgripande att det skulle föranleda en ny noteringsprocess för fortsatt upptagande
till handel av aktierna i Bolaget.
Aktiemarknadsnämnden har i uttalandet AMN 2019:03, som avsåg en likartad situation, uttalat sig om vad krävs för att en utdelning av all verksamhet i ett noterat bolag ska vara förenlig
med god sed på aktiemarknaden, nämligen att beslutet biträtts av samtliga vid bolagsstämman
närvarande aktieägare och att dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget samt att aktieägare tydligt upplyses om det särskilda majoritetskravet i kallelsen
till extra bolagsstämma.

Hemställan

Sökanden hemställer att Aktiemarknadsnämnden bekräftar att vad nämnden uttalat i AMN
2019:03 äger tillämpning även på den beskrivna situationen i Bolaget.

ÖVERVÄGANDEN

Aktiemarknadsnämnden behandlade i uttalandet AMN 2019:03 en situation där ett på First
North noterat bolag avsåg att knoppa av den bedrivna verksamheten genom utdelning av aktierna i ett dotterbolag. Nämnden uppställde därvid, från synpunkten av god på aktiemarknaden, motsvarande krav som vid en fullständig avnotering av bolagets aktie. Det faktum att
utdelningen i det då aktuella fallet skulle ske som en del i en affär där bolaget de facto även
överlät sin plats på First North till ett annat bolag påverkade inte den bedömningen.

Nämnden erinrade om att den, i fråga om avnotering av aktier, i flera tidigare uttalanden
framhållit att styrelsen i ett noterat bolag har en plikt att agera i samtliga aktieägares intresse och att den som förvärvar aktier i ett noterat bolag torde göra det under förutsättningen att det finns en fungerande marknad för bolagets aktier till dess att noteringskraven inte längre uppfylls. Mot denna bakgrund och för att iaktta god sed på aktiemarknaden ska en ansökan om avnotering föregås av noggranna överväganden inom styrelsen.

Ett beslut att ansöka om avnotering uteslutande för att tillgodose endast vissa aktieägares
intressen och som strider mot övriga aktieägares intressen av en fungerande handel i bolagets aktier, strider, konstaterade nämnden vidare, mot god sed på aktiemarknaden. Därutöver måste motiven för en avnotering vara av sådan styrka att det kan anses berättigat att
utsätta de övriga aktieägarna för nackdelen av noteringens upphörande.

Enligt nämnden skulle en utdelning av aktierna i det då aktuella fallet utan notering på en
annan handelsplattform (eller reglerad marknad) i flera hänseenden innebära försämringar
för bolagets omkring ett tusen aktieägare.

Sammanfattningsvis ansåg nämnden god sed på aktiemarknaden kräva att det noterade
bolaget, om inte den utdelade aktien i dotterbolaget noterades på en annan jämförbar
marknadsplats, fullföljde den planerade utdelningen utan notering endast under förutsättning att bolagets aktieägare beslutade därom vid bolagsstämma och beslutet biträtts av
samtliga närvarande aktieägare och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av
samtliga aktier i bolaget samt att aktieägarna i kallelsen till stämman tydligt upplyses om
majoritetskravet. Beslutet skulle i annat fall strida mot god sed på aktiemarknaden.

Det nämnden uttalat i AMN 2019:03 äger fortsatt giltighet och är, baserat på vad som framgår
av framställningen, tillämpligt på den aktuella situationen i Newton, som enligt tillgängliga
uppgifter dessutom har närmare 4000 aktieägare.
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