
 

 

3
4

7
4

3
7

-v
1

 

 
 

16 juni 2022 

 

Empir Groups styrelse föreslår utdelning om dels 1 krona kontant, dels fyra 

aktier av serie B i Xavi Solutionnode per aktie i Empir Group samt utvärderar 

strategiska alternativ 
 

Styrelsen för Empir Group AB (”Empir Group”) har idag, den 16 juni 2022, beslutat att föreslå att 

extra bolagstämman den 15 juli 2022 beslutar om (i) kontantutdelning om 1 krona per aktie samt (ii) 

utdelning av 22 144 340 aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ) (”Xavi Solutionnode”). 

Utdelningen av 22 144 340 aktier av serie B i Xavi Solutionnode motsvarar merparten av de aktier i 

Xavi Solutionnode som Empir Group innehar idag och har åtagit sig att teckna pro rata (genom 

kvittning av Empirs fordran på Xavi Solutionnode) i Xavi Solutionnodes pågående 

företrädesemission. Empir Group har även, såsom emissionsgarant, åtagit sig att teckna högst 

ytterligare 24 909 091 aktier (varav 11 738 636 aktier kan komma att tecknas genom kvittning av 

resterande del av Empirs fordran på Xavi Solutionnode och 13 170 455 aktier kan komma att tecknas 

genom kontant betalning). För det fall Empir Group erhåller aktier i egenskap av emissionsgarant 

avser styrelsen i Empir Group att utvärdera de alternativ som föreligger med hjälp av denna sista 

innehavspost om högst cirka 22 procent av aktierna i Xavi Solutionnode. Intressebolaget Xavi 

Solutionnode tillsammans med det fria egna kapitalet i Empir Group ger finansiell flexibilitet för 

Empir Group. I takt med att Empir Group har delat ut betydande värden till Empir Groups aktieägare 

har styrelsen löpande erhållit propåer om ett antal omvända förvärvsförslag som både inbegriper 

och inte inbegriper eventuellt kvarvarande Xavi Solutionnode-innehav. Styrelsens prioriterade 

avsikt är att försöka förvärva en betydande ny rörelse till Empir Groups aktieägare, efter de avbrutna 

och tidigare kommunicerade förhandlingarna med VivaBem Brasil AB. Alternativt kommer även de 

sista Xavi Solutionnode-aktierna att delas ut till Empir Groups aktieägare. 

Bakgrund och motiv 

Empir Group fortsätter att likvidgöra sina tillgångar och hålla en hög utdelningstakt till sina aktieägare. 

Empir Group har ställt upp och säkrat den pågående nyemissionen i Xavi Solutionnode. Xavi 

Solutionnode-aktien är marknadsnoterad och utgör ett spännande innehav som vi delar ut till våra 

aktieägare, utan Empir Group som mellanhand. Empir Group har tidigare under 2022 dels delat ut 1,50 

kronor kontant per Empir Group-aktie (totalt cirka 8,3 miljoner kronor) i ordinarie utdelning, dels 

beslutat att dela ut sammanlagt cirka 21,3 miljoner kronor i form av aktier i Nodebis Applications AB 

(publ) och Xavi Solutionnode. För det fall extra bolagsstämman beslutar att godkänna de nya 

utdelningsförslagen innebär det att Empir Group har delat ut totalt cirka 48,89 miljoner kronor (cirka 

8,83 kronor per Empir Group-aktie) hittills under 2022.    
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Kontantutdelning  

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att utdelning lämnas med 1 krona per aktie samt 

att avstämningsdag ska vara den 19 juli 2022. Beslutar extra bolagsstämman i enlighet med förslaget 

beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 22 juli 2022. 

Utdelning av aktier av serie B i Xavi Solutionnode 

Utdelningen av aktier av serie B i Xavi Solutionnode innebär att Empir Groups aktieägare kommer att 

erhålla aktier av serie B i Xavi Solutionnode i förhållande till deras nuvarande aktieinnehav i Empir 

Group. En aktie i Empir Group, oaktat aktieslag, ger rätt till fyra aktier av serie B i Xavi Solutionnode.   

Styrelsen har även beslutat att föreslå att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa 

avstämningsdagen för utdelningen av aktierna av serie B i Xavi Solutionnode.  

Xavi Solutionnodes aktier av serie B är noterade på NGM Nordic SME. Värdet på utdelningen av 

aktierna av serie B i Xavi Solutionnode bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för 

utdelningen av aktierna till Empir Groups aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. 

Bolaget uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om 13 729 491 

kronor, vilket därmed är det totala värdet som föreslås delas ut till aktieägarna.  

Kallelse till extra bolagsstämma för att besluta om kontantutdelningen och utdelningen av aktier av 

serie B i Xavi Solutionnode kommer att utfärdas inom kort.  

 

Empir Group AB 

Lars Save 

VD 

Frågor till Lars, 070 590 18 22 

 

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners 

försorg, för offentliggörande den 16 juni 2022 kl. 13.35 CEST. 

 

Om Empir Group AB 

Empir Group AB är en koncern bestående av ett självständigt dotterbolag med närvaro i Stockholm 

och Göteborg. Empir Groups B aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap. 


