
 

 

 

 

 

 

1
 Vid ett styrelsemöte den 1 december 2016 beslutade Transcoms styrelse att inrätta en oberoende 

budkommitté, bestående av Henning Boysen (styrelsens ordförande), Liselotte Hägertz Engstam 

och Mikael Larsson, för att utvärdera Erbjudandet och att ge budkommittén mandat att hantera 

och fatta beslut i anledning av Erbjudandet.  
2
 Baserat på 26 213 618 utestående aktier, exklusive 702 966 aktier som innehas av Transcom. 



3
 SEB fonderna innehar 3 419 240 aktier, vilket motsvarar cirka 13,0 procent av aktierna och 

rösterna i Transcom, Creades AB innehar 2 822 196 aktier, vilket motsvarar cirka 10,8 procent av 

aktierna och rösterna i Transcom, och AP4 innehar 1 311 899 aktier, vilket motsvarar cirka 5,0 

procent av aktierna och rösterna i Transcom (exkluderat 702 966 aktier som innehas av Transcom) 

http://www.aktiemarknadsnamnden.se/
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Styrelsens oberoende ledamöter 
Transcom WorldWide AB (publ) 
Gjörwellsgatan 30 
112 60 Stockholm 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Utlåtande 
 
Altor AB (”Altor”), som ägs gemensamt av Altor Fund IV (No. 1) AB och Altor Fund IV (No. 2) AB 
vilka förvaltas av Altor Fund Manager AB, har den 21 december 2016 offentliggjort ett erbjudande att 
förvärva samtliga utestående aktier i Transcom WorldWide AB (”Transcom”).  
 
Erbjudandet innebär sammanfattningsvis att för varje aktie i Transcom erbjuds 87,50 kronor i kontant 
betalning (”Erbjudandet”). Erbjudandet är villkorat av bl.a. att Erbjudandet accepteras i sådan ut-
sträckning att Altor blir ägare till mer än 90 % av det totala antalet aktier i Transcom och att erforderliga 
myndighets- och regulatoriska tillstånd erhålls. 
 
Altor äger sedan tidigare motsvarande 24,3 % av röster och kapital i Transcom. Vidare har Transcoms 
styrelseledamöter Klas Johansson, Erik Törnberg och Fredrik Cappelen intressekonflikt och deltar 
därmed inte i styrelsens handläggning av Erbjudandet.  
 
Styrelsens oberoende ledamöter har mot bakgrund av ovanstående och med beaktande av bestämmelserna 
i avsnitt III i Nasdaq Stockholms Takeover-regler uppdragit åt Deloitte AB (”Deloitte”) att avge ett 
utlåtande, så kallad Fairness Opinion, avseende Erbjudandet från finansiell utgångspunkt för aktieägarna i 
Transcom. 
 
Vi har för denna analys: 
 

a) tagit del av Erbjudandet; 
b) tagit del av historisk offentlig och intern finansiell information avseende Transcom; 
c) tagit del av och bedömt vissa prognoser och annan intern framtidsinriktad information rörande 

Transcom; 
d) haft diskussioner med företrädare för Transcoms företagsledning och oberoende styrelse-

ledamöter; samt 
e) genomfört andra analyser och undersökningar som vi bedömt vara lämpliga. 

 
Erhållna uppgifter har förutsatts vara korrekta och fullständiga och någon oberoende kontroll eller 
verifiering har inte genomförts. Deloitte tar inte något ansvar för eventuella felaktigheter eller brister i 
den information som vi erhållit. Om det till oss tillhandahållna informationsmaterialet visar sig vara 
felaktigt eller ofullständigt kan detta innebära att vår slutsats är felaktig. 
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Vår bedömning är baserad på makroekonomiska, finansiella, marknadsrelaterade och andra förutsätt-
ningar som råder, samt den information i övrigt som gjorts tillgänglig för oss, per dagens datum. Vi tar 
inget ansvar för händelser efter denna tidpunkt som skulle kunna påverka detta utlåtande och de 
antaganden som ligger till grund för det. 
 
Vårt arvode för detta uppdrag är fast och inte beroende av vederlagets storlek, i vilken utsträckning 
Erbjudandet accepteras eller huruvida Erbjudandet fullföljs eller ej. 
 
Svensk lag skall tillämpas på detta utlåtande.  
 
Baserat på ovanstående analyser, antaganden och förbehåll anser vi per idag att Erbjudandet är skäligt 
från finansiell utgångspunkt för aktieägarna i Transcom. 
 
 
Stockholm den 21 december 2016 
 
Deloitte AB 
 
 
 
Mats Lindqvist       
Partner, Valuation & Modelling 
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