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PRESSMEDDELANDE        9 juli 2018 

 

UTTALANDE FRÅN STYRELSEN I 
UNIFLEX AB (PUBL) MED ANLEDNING 
AV FUSIONEN MED POOLIA AB (PUBL)   

 
 
Styrelsen för Uniflex AB (publ) (”Uniflex”) rekommenderar enhälligt aktieägarna i Uniflex 
att, vid Uniflex extra bolagsstämma den 26 juli 2018, godkänna den av Poolia AB (publ) 
(”Poolia”):s och Uniflex styrelser gemensamt upprättade fusionsplanen. 
 
Detta uttalande görs av styrelsen

1
 för Uniflex i enlighet med punkten II.19 i Takeover-regler för 

Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM, utgivna av Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning (”Takeover-reglerna”). 

Bakgrund 

Styrelserna för Poolia och Uniflex offentliggjorde den 4 juni 2018 ett förslag till samgående mellan 
bolagen. Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna för samgåendet i en gemensam 
fusionsplan. Fusionen genomförs genom att Poolia som övertagande bolag absorberar Uniflex. 
Utbytesförhållandet innebär att en aktie av serie A i Uniflex berättigar till 1,7 nya aktier av serie A i 
Poolia och en aktie av serie B i Uniflex berättigar till 1,7 nya aktier av serie B i Poolia.  

Uttalande från styrelsen i Uniflex  

Uniflex styrelse har, inför upprättandet av den med Poolia gemensamma fusionsplanen, noga 
utvärderat effekterna av ett samgående med Poolia. 
 
Uniflex styrelse anser att samgåendet bygger på en tydlig logik med utgångspunkt i bolagens 
gemensamma historia, kompletterande verksamheter och samsyn på verksamhetsmodell. Ett 
samgående förväntas stärka konkurrenskraften, öka kostnadseffektiviteten och skapa en mer 
attraktiv arbetsplats för personalen. Avsikten är inte att, som ett led i genomförandet av fusionen, 
några väsentliga förändringar för anställda eller för sysselsättningen ska genomföras. Därtill 
skapar samgåendet även ett för kapitalmarknaden attraktivt investeringsalternativ.  
 
Uniflex styrelse har beaktat en rad faktorer för att fastställa en skälig utbytesrelation. Uniflex 
styrelse har lagt vikt vid såväl bolagens nuvarande som historiska börsvärden, verksamhet, 
historik, framtidsutsikter och finansiella ställning. Uniflex styrelse har även beaktat information 
rörande värdering av noterade jämförbara bolag.  
 

                                                           
1
 Björn Örås och Jenny Pizzignacco har, givet deras aktieägande i både Uniflex och Poolia, valt att avstå 

från att delta i Uniflex styrelses handläggning av och beslut rörande fusionsplanen (och därtill hörande 
dokument) och detta uttalande. 
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Uniflex styrelse har inhämtat ett utlåtande beträffande utbytesrelationen från BDO Corporate 
Finance.

1
 BDO Corporate Finance har i sitt skriftliga utlåtande, daterat den 3 juni 2018, angivit att 

utbytesrelationen ur finansiell synvinkel är skälig för Uniflex aktieägare.  
  
Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen för Uniflex att utbytesförhållandet där varje aktie i 
Uniflex ersätts med 1,7 nya aktier i Poolia är skäligt. 
 
Uniflex styrelse rekommenderar därför enhälligt Uniflex aktieägare att, vid Uniflex extra 
bolagsstämma den 26 juli 2018, godkänna den av Poolias och Uniflex styrelser gemensamt 
upprättade fusionsplanen, vilken innebär en fusion mellan Poolia och Uniflex genom att Poolia, 
som övertagande bolag, absorberar Uniflex, som överlåtande bolag. 
 
Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat, och tolkas i enlighet med, svensk rätt. 
Tvist i anledning av detta uttalande ska avgöras av svensk domstol exklusivt.  

 
 

Stockholm den 9 juli 2018 
Uniflex AB (publ)  

Styrelsen
2
  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jan Bengtsson, VD Uniflex     tel: +46 (0) 736 00 68 10 

Om Uniflex 

Uniflex är ett nordiskt företag som huvudsakligen erbjuder bemanning inom yrkesområdena lager, 
industri och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.    
 
 
Detta är information som Uniflex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för 
offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 9 juli 2018, klockan 08.00 
(CEST). 
  

                                                           
1 

Fusionen omfattas av reglerna i avsnitt III i Takeover-reglerna. Detta beror på att Björn Örås, som är 

styrelseordförande och huvudägare i båda bolagen, anses delta i fusionen på ett sådant sätt att regelverket 
blir tillämpligt. Med anledning härav är Uniflex i enlighet med Takeover-reglerna skyldigt att inhämta och 
offentliggöra ett värderingsutlåtande.   
2
 Björn Örås och Jenny Pizzignacco har, givet deras aktieägande i både Uniflex och Poolia, valt att avstå 

från att delta i Uniflex styrelses handläggning av och beslut rörande fusionsplanen (och därtill hörande 
dokument) och detta uttalande. 
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VIKTIG INFORMATION 
  
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att 
lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att 
göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i 
jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan 
registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar. Beslut 
avseende den föreslagna fusionen mellan Poolia AB (publ) och Uniflex AB (publ) ska uteslutande 
fattas på grundval av information som anges i de faktiska kallelserna till Poolias och Uniflex extra 
bolagsstämmor, såsom tillämpligt, och informationsdokumentet beträffande fusionen, samt på 
självständiga analyser av informationen däri. 
 
 


