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Stockholm den 23 juli 2020 
 
 

 
Till Sleepo ABs styrelse 

 
 

FAIRNESS OPINION – Sleepo AB (publ) 
 
 
UPPDRAG 
 
Undertecknad har fått i uppdrag att lämna ett utlåtande avseende skäligheten ur en finansiell synvinkel 
(”Fairness Opinion”) av ett offentligt erbjudande att förvärva samtliga aktier i Sleepo AB (hädanefter 
kallad ”Sleepo” eller ”Bolaget”) från Bygghemma Group First AB (hädanefter kallad ”Bygghemma” eller 
”Köparen”) baserat på information som mottagits den 22 juli 2020 från ledningen. Det offentliga 
erbjudandet förväntas offentliggöras enligt Bygghemma inom någon veckas sikt. För fullständig 
information gällande det offentliga erbjudandet hänvisas till Bygghemmas pressmeddelande avseende 
erbjudandet. 

 
 

OBEROENDE VÄRDERARE 
 
Skarpa är en oberoende transaktionsrådgivare och värderingsbyrå i Sverige grundat år 2007 med 
kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg. Skarpa följer till sin bästa förmåga de etiska och 
processuella riktlinjerna som fastställts av International Valuation Standards Council (IVSC). 
  
Skarpa kommer att mottaga ett fast arvode från Sleepo som är oberoende av om erbjudandet fullföljs 
eller ej.  
 
Skarpa har vidtagit alla nödvändiga åtgärder som krävs för att se till att dess position är och förblir 
oberoende under hela uppdraget. Skarpas Fairness Opinion är baserad på det svenska rättssystemet 
och rådande ekonomiska marknadsförhållanden.  
 
 
DET OFFENTLIGA BUDET OCH DESS VILLKOR 
 
Ur Bygghemmas budbrev daterat 22 juli 2020 kan följande läsas: 
 
”BHG:s oförbindande avsikt är att erbjuda samtliga aktieägare 4,50 kronor per aktie kontant, vilket 
jämfört med gårdagens stängningskurs innebär en premie om cirka 34 procent. 
 
Erbjudandet avses vara förenat endast med sedvanliga fullföljandevillkor, såsom att det accepteras i 
sådan utsträckning att BHG blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Sleepo. Erbjudandet 
finansieras med tillgängliga medel och befintliga faciliteter i BHG och kommer inte att villkoras av 
extern finansiering. Vi bedömer att ett förvärv av Sleepo inte kräver myndighetstillstånd.” 
 
För detaljerad information vänligen se den offentliga pressreleasen publicerad i samband med budet. 
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SKARPAS UTLÅTANDE OM DET OFFENTLIGA BUDET 
 
Baserat på den information som tillgängliggjorts per dagens datum är det Skarpas uppfattning 
att det offentliga budet ur en finansiell synvinkel är skäligt för Sleepos aktieägare.   
 
 
MOTTAGEN INFORMATION OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR 
 
Utlåtandet i Fairness Opinion bör endast användas som grund för Sleepos styrelses beslutsfattande.  
 
Utlåtandet i denna Fairness Opinion är baserat på information ifrån personer i Sleepos ledning samt 
publikt tillgänglig information och inkluderar: 
 

• Bokslutskommuniké 2018, 2019 och 2020 

• Kvartalsrapporter maj 2018 – maj 2020  

• Finansiell månadsdata (juni 2018 – maj 2020) 

• Budget för 2020/21 

• Årsredovisningar 2016 – 2019 

• Bolags- och årsstämmoprotokoll 2018-10-03 - 2019-10-10  

• Budbrev från Bygghemma 22 juli 2020 

• Samtal med personer i bolagets ledning (juli 2020)  

• Offentlig information och marknadsdata 

 
Skarpa har inte bedömt det individuella marknadsvärdet på tillgångar och/eller skulder. Skarpa har 
inte utfört någon noggrannare granskning av den information som mottagits och antar således att den 
information som presenterats för Skarpa är Sleepos lednings rimliga bedömning samt att ingen 
betydande information har blivit undanhållen. Skarpa är inte ansvariga att uppdatera detta brev baserat 
på händelser eller omständigheter som uppstår efter brevets publiceringsdatum. Händelser som 
inträffar eller blir kända efter dagen för detta utlåtande kan göra utlåtandet inaktuellt. 
 
Detta Utlåtande är endast avsett att utgöra underlag för styrelsen för Sleepo i samband med dess 
utvärdering av förvärvet och skall som sådant ej tolkas som en rekommendation till aktieägarna i 
Sleepo. Utlåtandet utgör ej heller någon bedömning av de kurser till vilka Sleepo aktien kan komma 
att handlas i framtiden. Skarpa medger att styrelsen i Sleepo hänvisar till utlåtandet och låter 
publicera utlåtandet i sin helhet. 
 
Stockholm den 23 juli 2020 

    
Mai-Mai Brändström Björklund   Fredrik Olsson 
Analyschef    Partner  
  
 
Skarpa AB    Skarpa AB 


