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Net Trading Group NTG AB (publ) har etablerat en e-handelsplattform för försäljning av FMCG (Fast 
Moving Consumer Goods) såsom konfektyr, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost, djurgodis och 
andra närrelaterade produkter såsom tex snus.  
 

Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg 
Tel: +47 908 44 078, www.ntginvestor.se 

 

 

Net Trading Group NTG AB (publ) 

 

Handlingar inför extra bolagsstämma 2020-11-06 

 
Aktieägarna i Net Trading Group NTG AB (publ), 556994 - 2930, har enligt kallelse den 5 oktober 
2020 kallats till extra bolagsstämma fredagen den 6 november 2020 kl. 11.00 på Convendum, 
Kungsportsavenyn 21 i Göteborg. 
 
 
Enligt Bolagets kallelse till extra bolagsstämma, bifogas härmed stämmohandlingar, 
fullmaktsformulär samt det fullständiga förslaget till beslut enligt punkterna i kallelsen. 

 
Göteborg 23 oktober 2020 

Styrelsen 
 
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta Morten Hansson, VD, Net Trading Group NTG AB,  
tel: +47 908 44 078, morten@maxgodis.se 
 
  
 
 

http://www.maxgodis.se/
mailto:morten@maxgodis.se
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Kallelse till extra bolagsstämma i Net Trading Group NTG AB (publ) 
 
Aktieägarna i Net Trading Group NTG AB (publ), 556994 - 2930, kallas härmed till extra 
bolagsstämma fredagen den 6 november 2020 kl. 11.00 på Convendum, Kungsportsavenyn 21 i 
Göteborg. 
 
Information med anledning av coronaviruset 
Med anledning av rådande omständigheter önskar bolaget att alla vidtar försiktighetsåtgärder för att 
minska risken för spridning av covid-19 (coronaviruset). Bolaget betonar vikten av att alla aktieägare 
överväger möjligheten att delta genom ombud, istället för att personligen närvara på stämman.  

För att minska risken för smittspridning kommer ingen förtäring tillhandahållas och delar av styrelsen 
kommer inte att vara på plats på stämman. VD kommer inte att hålla något stämmoanförande och 
antalet övriga närvarande representanter från Bolaget begränsas. Stämman förväntas pågå i ca en 
halvtimme. 

 
Rätt att delta och anmälan 
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska 
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 29 oktober 2020, och 
• anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 3 november 2020 per e-post morten@maxgodis.se. 

I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, 
adress, telefonnummer dagtid samt skall i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller 
biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, 
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

 
Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för 
att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear 
Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 29 oktober 2020, 
vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om 
detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m. 
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren 
undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre 
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person 
ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den 
juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra 
behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets 
hemsida www.ntginvestor.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger 
sin adress. 

mailto:morten@maxgodis.se
http://www.ntginvestor.se/
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Antalet aktier och röster 
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till  
15 178 750 st. Bolaget innehar inga egna aktier. 

 
Förslag till dagordning: 
0. Stämman öppnas. 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Godkännande av dagordningen. 
4. Val av en eller två justerare. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Beslut om ändring av bolagsordningen. 
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen. 
9. Val av styrelse. 
10. Beslut om nyemission för förvärv av Lightcircle AS. 
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. 
12. Stämman avslutas. 
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Beslutsförslag i korthet: 
Beslut om ny bolagsordning (punkt 6) 

Nuvarande bolagsordning Ny bolagsordning 

§ 3 Verksamhet 
Bolaget skall bedriva försäljning av dagligvaror 
och hälsoprodukter, i huvudsak via digitala 
kanaler, samt därmed förenlig verksamhet. 

§ 3 Verksamhet 
Bolaget skall bedriva verksamhet med 
utveckling, tillverkning och försäljning av el-
produkter samt även äga och förvalta 
värdepapper och därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och 
högst 2 000 000 kronor 

§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet utgör lägst 2 500 000 kronor och 
högst 10 000 000 kronor 

§ 5 Aktieantal 
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 
9 700 000 och högst 38 800 000 

§ 5 Aktieantal 
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 
48 500 000 och högst 194 000 000 

§ 11 Avstämningsförbehåll 
Den aktieägare eller förvaltare som på 
avstämningsdagen är införd i aktiebok och 
antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 
kap. Lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument eller den som är 
antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 
18§ första stycket 6 – 8 nämnda lag ska antas 
vara behörig att utöva de rättigheter som följer 
av 4 kap. 39§ aktiebolagslagen (2005-551). 

§ 11 Avstämningsförbehåll 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett 
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 
om värdepapperscentraler och kontoföring av 
finansiella instrument (avstämningsförbehåll). 

 

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
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Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt fastställande av arvoden 
åt styrelsen (punkterna 7 och 8) 
Föreslås att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. 

Föreslås att inget arvode utgår till styrelsen. 

Val av styrelse (punkt 9) 
Föreslås att Morten Revill, Stein Bemer, Roar Sandvik och Morten Hansson väljs till 
styrelseledamöter. 

Morten Revill (grundare av flertal bolag och visionär med bakgrund inom strategi och IP-utveckling, 
framgång med tekniklicenser till USA, och tidigare managementkonsult för toppledningen i nordiska 
grupper, inklusive Santander Consumer Bank Nordic om innovationsstrategi). 

Stein Bemer (tidigare vice president Scandinavian Airlines Businesses, nuvarande styrelseledamot i 
norska Flytoget och även erfarenhet från svensk styrelseverksamhet). 
 
Roar Sandvik (Ägare av detaljhandelskedjor / elektronikkedjor, inklusive FotoVideo, Foto.no, 
fastighetsutveckling och omfattande erfarenhet från svensk styrelseverksamhet)  

Morten Hansson, frånträder som VD och ersätts av LC:s VD Morten Revill. Morten Hansson ställer sig 
till förfogande som ny styrelsemedlem i NTG för att under en övergångsfas säkra kontinuitet i 
förhållande till NGM börsen och andra formella förpliktelser. 

Beslut om nyemission av aktier för förvärv av Lightcircle AS (punkt 10) 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt till förmån för aktieägarna i Lightcircle AS. Emissionen avser som högst 41 837 600 
aktier för förvärv av 269 920 aktier i Lightcircle AS. Varje aktieägare i Lightcircle AS äger rätt att 
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. 
 
Vid full teckning ökar aktiekapitalet med högst 2 156 560,93 till högst 2 938 969,61. 
 
Ingen av de nya aktieägarna i Net Trading Group NTG AB (publ) förväntas efter emissionen uppnå ett 
aktieinnehav motsvarande 30 % eller högre. För det fall budplikt för någon aktieägare i enlighet med 
Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar skulle uppstå 
kommer bolaget att ansöka om dispens från budplikt hos Aktiemarknadsnämnden. 
 
Teckning av aktier ska ske genom apportegendom i form av aktier i norska bolaget Lightcircle AS, 
Dyrmyrgata 35, 3611 Kongsberg, Norge (org.nr 918 945 709). För varje aktie i Lightcircle AS utgår 155 
nyemitterade aktier i Net Trading Group NTG AB (publ).  
Apportegendomens totala värde har beräknats till 16 903 479 kronor, vilken även kommer utgöra 
bokförda värdet. 
Teckningstiden äger rum från den 6 november år 2020 till och med den 20 december år 2020.  
Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. 
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De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdel-
ning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna 
införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.  
 
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans be-
slut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.  
 
Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 11)  
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera 
tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till ett antal inom ramen 
för bolagsordningens gränser. 

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig 
emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom 
kvittning eller apport.  

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet kan ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för 
fortsatt expansion eller strategisk anledning. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans be-
slut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.  
 
Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
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Övrigt 
Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer vara tillgängliga, senast två veckor 
innan stämman, på bolagets kontor, c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg samt på 
bolagets webbplats (www.ntginvestor.se)  och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin 
postadress. 

Bolaget kommer att behöva genomgå en ny noteringsprocess efter det genomförda förvärvet för att 
se om det fortfarande uppfyller Nordic Growth Markets noteringskrav.  
 
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 
kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). 

 

 

Göteborg i oktober 2020 
NET TRADING GROUP NTG AB (publ) 

STYRELSEN 
 
 
 
För ytterligare information kontakta Morten Hansson, VD, Net Trading Group NTG AB,  
+47 908 44 078, morten@maxgodis.se 
 
 
 
Denna information är sådan information som Net Trading Group NTG AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande  
den 5 oktober 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
Net Trading Group NTG AB (publ) har etablerat en e-handelsplattform för försäljning av FMCG (Fast 
Moving Consumer Goods) såsom konfektyg, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost, djurgodis och 
andra närrelaterade produkter.  
 

Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg 
Tel: +47 908 44 078, www.ntginvester.se  

http://www.ntginvestor.se/
mailto:morten@maxgodis.se
http://www.maxgodis.se/


 
STYRELSENS REDOGÖRELSE 
enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen 

 
 

Styrelsen för Net Trading Group NTG AB (publ), org. 556994 - 2930, får härmed avge 
följande redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har 
inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 lämnades den 28 april 2020. 
 
• Den 19 maj 2020 publicerades delårsrapport för perioden januari – mars 2020 där väsentliga händelser 

under perioden redovisats enligt nedan, se även Bilaga 1.1. 
- NTG beslutade i januari att avbryta verksamheten i MaxGodis.se på grund av de nya reglerna 

där den norska regeringen beslutat att ta bort momsfrihet för inköp från utlandet på 350 norska 
kronor, med verkan från och med den 1 januari 2020. 

- NTG sålde verksamheten i MaxSnus.no i januari till en norsk investerare för 1,2 miljoner NOK. 
- Styrelsen beslutade att starta arbetet med genomgång av Bolagets möjligheter för att finna ny 

verksamhet. Detta för att försöka undvika en kontrollerad likvidation eller avnotering av 
Bolaget. 

- Alla löpande avtal avslutades under perioden med verkan från 31.03.20 med undantag för 
noteringskostnader, redovisning och revision. 

 
• Den 27 augusti 2020 publicerades delårsrapport för perioden januari – juni 2020 där väsentliga 

händelser under perioden redovisats enligt nedan, se även Bilaga 1.2. 
- Ledningen och styrelsen har under perioden arbetat med att förhandla och utvärdera potentiella 

företag för en RTO (omvänt förvärv). 
- Det har varit svårt att hitta ett lämpligt företag som uppfyller de kriterier som bör ligga till grund 

för en lyckad RTO. 
- Det har under perioden inte bedrivits någon operativ verksamhet i NTG.  

 
• Den 14 september 2020 publicerades pressmeddelande om avtal med Lightcircle AS om “Reverse Take 

Over” (RTO), Bilaga 1.3. 
 

• Den 17 september publiceras pressmeddelande om Lightcircle AS träffat försäljningsavtal på den 
nordiska marknaden för sina produkter, Bilaga 1.4. 

 
• Utöver dessa händelser har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat sedan 

lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019. 
 
 

****** 
Göteborg den 22 oktober 2020 
 
 
Thommy Nilsson   Petter Sörlie   Erik Andersch 
 

 



Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen om värdet på apportegendom 
 

(Net Trading Group NTG AB (publ), org. nr 556994-2930) 
 

 
Styrelsen i Net Trading Group NTG AB (publ) ("Bolaget") föreslår att extra bolagsstämma beslutar 
om apportemission av aktier. Såsom redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen får 
styrelsen i Bolaget mot denna bakgrund anföra följande. 

 
Bolaget har ingått avtal med en majoritet av aktieägarna i LightCircle AS, ("LC") Dyrmyrgata 35, 
3611 Kongsberg, Norge (org.nr 918 945 709) som syftar till att Bolaget skall förvärva aktierna i LC. 
Betalning för förvärvet föreslås ske genom en emission av högst 41 837 600 aktier i Bolaget till 
aktieägarna i LC. Förvärvet är villkorat av att extra bolagsstämman även fattar andra beslut i enlighet 
med vad som framgår av kallelsen till stämman. 
 
LC är ett nordiskt teknikföretag som fokuserar på elektroniska konsumentprodukter. Företaget har sitt 
huvudkontor i Kongsberg, Norge. 
LC har utvecklat, tillverkar och säljer Kokong, världens första appfria, autonoma smarta kontakt, 
liksom Kokong EV, marknadens första dedikerade smarta kontakt för laddning av en elbil i en vanlig 
typ av uttag. Företagets unika laddningsteknik har utvecklats för säker, grön, energibesparande 
laddning av konsumentelektronik (allt från mobiltelefoner till hybrid- / elbilar). Kokong-produkter 
kan lätt användas av alla, oavsett ålder eller kompetens. Företagets energibesparande och 
laddningssäkra lösningar bedöms vara väl positionerade för stora megatrender av energi och en 
grönare miljö. LC har också flera andra produkter under utveckling med målsättning att skapa ett 
nytt, nordiskt teknikbolag. 

 
LC har ingått distributionsavtal så att produkterna nu är på väg att rullas ut i de stora 
elektronikbutikerna i Norden. 
 
LC:s innovativa lösningar har redan uppmärksammats globalt: 
År 2019 konstaterade BBC World News följande för tittare i 200 länder efter att ha testat produkten: 
"Kokong är en av de tjugo nya tekniska produkterna du behöver bry dig om." 

Styrelsen anser att Bolagets nuvarande aktieägare genom denna transaktion får en större möjlighet till 
avkastning på sin investering i Bolaget. 

Bolaget föreslås betala för aktierna i LC genom att nyemittera högst 41 837 600 nya aktier vilket 
innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 2 156 561 kronor. 

 
Betalning för de nyemitterade aktierna med apportegendom, bestående av upp till samtliga 269 920 
aktier I LightCircle AS, ("LC") Dyrmyrgata 35, 3611 Kongsberg, Norge (org.nr 918 945 709) 
"Apportegendomen"). Apportegendomen skall tillskjutas av aktieägarna i LC. 
Teckning är villkorad av att de aktier som respektive tecknare tillskjuter som apportegendom är fria 
från panträtter och andra säkerhetsrätter. 

 
Apportegendomen beräknas, vid full anslutning, att tas upp till ett värde av 16 903 472 SEK i 
balansräkningen.  
 
Beräkning av värdet på Apportegendomen har skett genom en extern värdering med tillämpning av 
avkastningsvärdering (DCF-värdering) där marknadsvärdet beräknats till 21,36 MSEK. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Det är styrelsens uppfattning att utfallet av värderingen stödjer det värde som åsatts 
Apportegendomen i samband med förvärvet och att Apportegendomen har ett värde för Bolaget som minst 
motsvarar det vederlag som Bolaget lämnar. Styrelsen anser vidare att Apportegendomen inte har åsatts ett 
högre värde än det verkliga värdet för Bolaget och att egendomen kan antas bli till nytta för Bolagets 
verksamhet. 
 
De handlingar som enligt aktiebolagslagen 2 kap. 9 § skall hållas tillgängliga av Bolaget finns tillgängliga på 
Bolagets registrerade adress. 

Göteborg den 22 oktober 2020  

 
NET TRADRING GROUP NTG (PUBL) 

 
 
  
 
Thommy Nilsson   Petter Sörlie   Erik Andersch 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens 
redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2020-01-01 – 2020-10-22 
Till bolagsstämman i Net Trading Group NTG AB (publ), org. nr 556994-2930 

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2020-10-22. 

Styrelsens ansvar för redogörelsen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan 
intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.  

Revisorns ansvar 
Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt 
FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna 
rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens 
redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on 
Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och 
rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra 
författningar. 

Vi är oberoende i förhållande till Net Trading Group NTG AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens 
redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och 
underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad 
säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
vårt uttalande. 

Uttalande 
Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden  
2020-01-01 – 2020-10-22. 

Övriga upplysningar 
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte 
användas för något annat ändamål. 

 
Göteborg 2020-10-23 
 
KPMG AB 

 

  
  
  
Lars-Ola Jäxvik 

 

Auktoriserad revisor 
 

  

 



 

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens 
redogörelse för apportegendomen 
Till bolagsstämman i Net Trading Group NTG AB (publ), org. nr 556994-2930 

Vi har granskat styrelsens redogörelse med avseende på apportegendom daterad 2020-10-22. 

Styrelsens ansvar för redogörelsen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan 
intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.  

Revisorns ansvar 
Vår uppgift är att uttala oss om apportegendom på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs 
rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna 
rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) 
och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende 
efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. 

Vi är oberoende i förhållande till Net Trading Group NTG AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens 
redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i den 
värderingsmetod som har använts och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 
Vi anser att 

— apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet, och 

— apportegendomen i styrelsens redogörelse inte har tagits upp till högre värde än det verkliga värdet för bolaget. 

 
Övriga upplysningar 
Som framgår av styrelsens redogörelse består apportegendomen av samtliga 269 920 aktier i LightCircle AS,  
orgnr 918 945 709. Som likaledes framgår av redogörelsen har styrelsen fastställt apportegendomens värde genom en 
extern värdering baserat på en avkastningsvärdering (DCF-värdering). Såsom betalning för apportegendomen utges 
högst 41 837 600 aktier i Bolaget 

Enligt styrelsens redogörelse uppgår värdet av Apportegendomen till 21,36 MSEK och apportegendomen kommer 
upptas till 16 903 472 i kronor i Bolagets balansräkning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Med hänsyn till att apportegendomen utgörs av aktier vill vi, utan att det påverkar vårt uttalande ovan, framhålla att 
styrelsens värdering av apportegendomen avser aktier i ett bolag där bolagets verksamhet avser produkter/tjänster 
som ännu ej har avsatts på marknaden. Det är förenat med särskild svårighet att uppskatta värdet på 
apportegendomen då detta värde således baseras på prognoser avseende framtida kassaflöden hänförliga till en 
framtida avsättning av produkterna/tjänsterna på marknaden.  

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte 
användas för något annat ändamål. 

 

Göteborg den 2020-10-23 
 
KPMG AB 

 

 
 
 
 

 

Lars-Ola Jäxvik 
 

Auktoriserad revisor 
 

 



 
FULLMAKT  
 
Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han sätter i sitt ställe, att rösta 
för samtliga undertecknads aktier i Net Trading Group NTG AB (publ), org nr 556994-
2930, vid extra stämma i Net Trading Group NTG AB (publ) den 6 november 2020.  
 

Ombud 

Ombudets namn Personnummer/födelsedata 

Utdelningsadress 

Postnummer och postort Telefonnummer 

 

 

 

 

Underskrift av aktieägaren 

Aktieägarens namn Personnummer 

Antal aktier  

Ort och datum Telefonnummer 

Namnteckning 
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