Till minoritetsaktieägarna i Transcom WorldWide AB (publ), org.nr 556880-1277
I skrivelse den 24 mars 2017 till styrelsen i Transcom WorldWide AB (publ) (”Transcom”) uppgav
Altor AB ("Altor"), org.nr 556962-4108, att bolaget ägde mer än 90 procent av aktierna i Transcom
och beslutat använda sig av sin rätt enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) (”ABL”) att lösa in
återstående aktier i detta bolag. Altor begärde med stöd av 22 kap. 6 § ABL att tvisten angående
inlösen av dessa aktier skulle hänskjutas till skiljenämnd. Aktieägarna i Transcom underrättades om
denna begäran dels genom kungörelse som infördes den 29 mars 2017 i Post- och Inrikes Tidningar
och Svenska Dagbladet, dels genom brev till samtliga aktieägare med känd postadress.
Bolagsverket utsåg den 27 april 2017 advokaten Stefan Sandén till god man enligt 22 kap. 8 § ABL
för de aktieägare som anspråket på inlösen riktade sig mot. I förfarandet företräds Altor av
advokaterna Patrik Marcelius och Zackarias Ekman, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB,
Box 1711, 111 87 STOCKHOLM.
För att pröva frågan om inlösen av aktierna i Transcom har bildats en skiljenämnd bestående av
advokaterna Harry Bergman och Lars Milberg samt f.d. justitierådet Hans Danelius, ordförande.
Om skiljenämnden finner att Altor har rätt till inlösen, ankommer det på nämnden att fastställa den
ersättning som ska betalas för aktierna i Transcom. På ersättningsbeloppet ska betalas ränta. Altor kan
begära s.k. förhandstillträde till aktierna. En sådan begäran kan beviljas endast om lösningsrätt
föreligger, säkerhet ställs för kommande lösenbelopp och ränta samt denna säkerhet godkänns av
skiljenämnden. Om förhandstillträde beviljas, kan krav också komma att ställas på betalning i förskott
av belopp som har medgetts av Altor.
Minoritetsaktieägare i Transcom behöver inte vidta någon åtgärd för att få betalt för sina aktier
utan företräds av gode mannen och blir bunden av de åtgärder som denne vidtar. Om emellertid någon
minoritetsaktieägare vill föra sin talan personligen eller genom eget ombud och alltså inte låta sig
företrädas av gode mannen, ska han eller hon skriftligen anmäla detta till mig inom två veckor från
publiceringen av denna kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet och därvid
uppge sin postadress och, om möjligt, e-postadress. Minoritetsaktieägare kan även vid senare tidpunkt
anmäla sin önskan att föra egen talan men blir då bunden av de åtgärder som gode mannen har
vidtagit innan jag mottog denna anmälan.
Kallelser och andra meddelanden kommer endast att sändas till ombuden för Altor, gode mannen och
de minoritetsaktieägare som skriftligen anmält att de önskar föra egen talan.
Kostnaderna för skiljeförfarandet bärs av Altor, om inte skiljenämnden finner särskilda skäl att ålägga
någon annan aktieägare att helt eller delvis svara för dessa kostnader.
Upplysningar om förfarandet och om handlingarna i ärendet kan lämnas av gode mannen, advokaten
Stefan Sandén, Engelbrektsgatan 7, 114 32 STOCKHOLM, telefon 08-440 54 34 eller 070-671 13 31,
e-post stefan.sanden@soasanden.se
Stockholm i juni 2017
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