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Bästa styrelseledamöter, 

Vi har förstått att Cision AB (Cision eller Bolaget) utvärderar ett erbjudande på Bolaget från 
Blue Canyon Holdings AB (Blue Canyon), (Transaktionen), enligt villkor där aktieägarna i 
Cision erhåller 61,00 SEK kontant per Cision-aktie som de innehar (Vederlaget).  

I samband med Transaktionen har styrelsen uppdragit åt Grant Thornton UK LLP (Grant 
Thornton) att, i enlighet med villkoren i vårt uppdragsavtal daterat 7 juli 2014, avge ett 
utlåtande vad gäller skäligheten, ur ett finansiellt perspektiv, av Vederlaget som erbjuds 
aktieägarna i Bolaget.  

Grant Thornton kommer att erhålla en fast ersättning för detta utlåtande.  

Till grund för detta utlåtande har vi använt oss av sedvanliga värderingsmetoder som vi ansett 
nödvändiga eller ändamålsenliga för syftet av detta utlåtande vilket inkluderar både 
avkastningsvärdering och jämförandevärdering.  

Detta utlåtande berör inte Transaktionens för- eller nackdelar i förhållande till andra 
alternativa affärsmöjligheter tillgängliga för Bolaget eller alternativet att förbli ett självständigt 
bolag. Vi har inte blivit ombedda att utlåta oss, vilket vi inte heller gör, om villkoren i 
Transaktionen, bortsett från Vederlaget (så som det presenteras i detta brev) i enlighet med 
vårt uppdragsavtal, eller strukturen på Transaktionen. Vi uttrycker ingen åsikt kring vad 
värdet av aktierna i Bolaget kommer att vara eller handlas till i framtiden. Vid framställandet 
av detta utlåtande har vi utgått ifrån att Transaktionen genomförs till väsentligen de villkor 
som erbjöds av Blue Canyon vid offentliggörandet 23 juni 2014.  
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Grant Thornton har, till grund för detta utlåtande, bland annat beaktat följande: 

i viss publik historisk finansiell information rörande Bolaget; 
ii reviderade årsredovisningar för Bolaget; 
iii viss intern finansiell information och annan information relaterat till den framtida 

finansiella utvecklingen för Bolaget, inklusive ledningens interna prognos och budget 
för 2014 som vi erhöll i syfte att utföra analysen, vilka inte är tillgängliga för 
allmänheten. Vi har inte erhållit någon affärsplan eller prognos för perioden efter 31 
december 2014 utan har baserat analysen på analytikerrapporter och våra egna 
antaganden. Prognos och antaganden har granskats och godkänts av Bolaget den 17 
juli 2014; 

iv fört diskussioner med, och förlitat oss på uttalanden från, Bolagets ledning rörande 
Bolagets framtida affärsmässiga och finansiella utveckling; 

v Bolagets nuvarande och historiska aktiekurser för Bolaget samt publikt tillgänglig 
finansiell information och aktiemarknadsinformation för andra bolag som vi bedömer 
vara jämförbara med Bolaget; 

vi jämfört villkoren för Transaktionen med publikt tillgängliga villkor för andra 
transaktioner som vi anser är relevanta; och  

vii sådan ytterligare information och analys som vi bedömt nödvändig eller lämplig som 
underlag för detta utlåtande. 

 
Vi har vid framtagandet av detta utlåtande, utan oberoende kontroll, förutsatt och förlitat oss 
på att den information som inhämtats från publika tillgängliga källor eller tillhandahållits av 
Bolaget, eller på annat sätt beaktats av oss i utlåtandet, är fullständig och korrekt, och vi åtar 
oss inte något ansvar för sådan information. Vi har inte gjort en oberoende värdering av 
tillgångarna och skulderna (inklusive ansvarsförpliktelser eller dylikt) i Bolaget. Vi har inte 
heller erhållit någon sådan information eller värdering. 

Med avseende på de finansiella prognoser som Bolagets ledning presenterat har vi utgått från 
att dessa har upprättats så att de på ett rimligt sätt är framtagna på basis av de bästa 
tillgängliga uppskattningarna och omdömena, vid tiden för upprättandet, avseende Bolagets 
framtida finansiella resultat och utveckling. Grant Thornton har utgått från att all sådan 
information är fullständig och korrekt. Vidare har Grant Thornton förlitat sig på ledningens 
försäkran om att de inte känner till någon omständighet som gör att de finansiella 
prognoserna eller övrig information är felaktig, ofullständig eller vilseledande. 

I de fall vi förlitat oss på publikt tillgängliga prognoser från olika aktieanalytiker har vi utgått 
från att dessa prognoser har tagits fram på ett tillförlitligt sätt och baseras på antaganden, som 
för tiden för upprättandet, motsvarar de bästa tillgängliga uppskattningarna och omdömena 
avseende framtida resultat och finansiell utveckling för Bolaget. 

Vidare har vi antagit att alla medgivande och godkännande, från myndigheter eller andra, 
nödvändiga för att genomföra Transaktionen kommer att erhållas utan betydande negativ 
inverkan på Bolaget eller Transaktionen. Detta utlåtande grundas på marknadsmässiga, 
ekonomiska, regulatoriska, finansiella och övriga förhållanden samt den information som 
inhämtats av och tillhandahållits till oss till och med dagen för detta utlåtande. Händelser eller 
omständigheter som inträffar eller blir kända efter dagen för detta utlåtande kan göra 
utlåtandet inaktuellt. Vi påtar oss inte något ansvar för att uppdatera eller revidera detta 
utlåtande på grund av sådana händelser eller omständigheter. 

Detta utlåtande berör inte aspekter rörande regulatoriska, skatt, redovisning eller legala 
frågeställningar. 
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Mot bakgrund av ovanstående och under ovanstående förutsättningar, är det vår 
uppfattning, per idag, att Vederlaget som erbjuds innehavarna av aktier i Bolaget i 
samband med Transaktionen är skäligt ur ett finansiellt perspektiv.  

Detta brev och utlåtandet är enbart riktat till styrelsen för Bolaget i syfte att tjäna som 
underlag för deras utvärdering av Transaktionen. Ingen annan än styrelsen i Bolaget har rätt 
att förlita sig eller grunda några rättigheter på detta utlåtande. Detta brev utgör ingen 
rekommendation från Grant Thornton till någon aktieägare beträffande hur en sådan 
aktieägare bör agera med anledning av Transaktionen.  

Detta brev eller delar av det får inte utan Grant Thorntons skriftliga godkännande användas i 
något annat syfte, förmedlas till eller användas av någon annan än styrelsen i Bolaget (samt 
styrelsens rådgivare). Vidare får detta brev inte spridas, citeras eller refereras till, helt eller 
delvis, utan vårt skriftliga medgivande.   

Detta brev och utlåtandet är utan juridiskt ansvar för Grant Thornton. Vi åtar oss inte något 
ansvar för innehållet i detta brev och utlåtandet gentemot någon annan person än styrelsen i 
Bolaget, även om det förmedlats med vårt samtycke. Detta utlåtande skall tolkas i enlighet 
med Engelsk lag. Tvister rörande detta utlåtande skall avgöras av engelsk domstol exklusivt.    

Med vänlig hälsning 

Grant Thornton UK LLP 
 

 

Michael Thornton 
Partner 

 
 
 
 

 


