Handlingar inför extra bolagsstämma i

Intoi AB (publ)

tisdagen den 3 maj 2011

Dagordning
för extra bolagsstämma med aktieägarna i Intoi AB (publ) tisdagen den 3 maj 2011 kl. på IVA, Grev
Turegatan 16, Stockholm. Den extra bolagsstämman kommer att hållas direkt efter årsstämman,
dock tidigast klockan 19.00.

Förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Öppnande av bolagsstämman.
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Beslut om överlåtelse av dotterbolaget Northern Parklife AB.
Avslutande av bolagsstämman.

Förslag till beslut att framläggas på extra bolagsstämma i Intoi AB (publ) den
3 maj 2011
Nedanstående beslutsförslag och information följer den numrering som framgår av den föreslagna
dagordningen.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Jörgen S. Axelsson utses till ordförande vid bolagsstämman.

Beslut om godkännande av överlåtelsen av dotterbolaget Northern Parklife AB
(punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna överlåtelsen av dotterbolaget
Northern Parklife AB, org.nr 556522-8540, till NewCo 3307Sweden AB (u.ä.t. NorNor Holding AB,
kontrollerat av ledningsgruppen i Northern Parklife AB) mot en initial köpeskilling om
7 000 000 kronor. Köpeskillingen skall regleras med 1 400 000 kronor kontant vid tillträdet samt
resterande del via en kvartalsvis amortering under fem år. Utöver den initiala köpeskillingen skall
Intoi vara berättigat till en tilläggsköpeskilling motsvarande 80 % av framtida utdelningar som
beslutas av Northern Parklife AB samt 80 % av värdet av Northern Parklife AB vid en eventuell
framtida avyttring (minus den initiala köpeskillingen).
Tillträdesdagen för överlåtelsen skall vara den 15 april 2011.
Bakgrunden till överlåtelsen är Intois fokusering på I.A.R. Systems som erbjuder programmering
av chip för inbyggda system. Genom avyttringen är renodlingen och fokuseringen av Intoi slutförd.
Styrelsens redogörelse enligt punkten 4 i NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter
(beslut om transaktioner med närstående) framgår av Bilaga 1. Styrelsen har anlitat Remium AB
(”Remium”) som oberoende finansiell rådgivare. Remium har avgett en fairness opinion avseende
transaktionen. Remiums uppfattning är att transaktionen kan anses skälig ur ett finansiellt
perspektiv för innehavarna av aktier i Intoi.

Övrigt
Bolagsstämmans beslut enligt punkten 7 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Fullmaktsformulär och fairness opinion från Remium kommer från och med den 12 april 2011 att
hållas tillgängliga hos bolaget på adressen ovan samt på bolagets webbplats www.intoi.se. Kopior
av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress
samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Handlingarna kommer att läggas
fram på stämman.
Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på
förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska
situation.
Per den 12 april 2011 fanns i bolaget totalt 11.688.561 aktier, varav 100.000 aktier av serie A och
11.588.561 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 12.588.561 röster. Bolaget innehar för
närvarande 634.600 aktier av serie B, vilka inte får företrädas på stämman.
Stockholm i april 2011
Intoi AB (publ)

Styrelsen

Bilaga 1

Styrelsens redogörelse enligt punkten 4 i NASDAQ OMX Stockholms regelverk
för emittenter (beslut om transaktioner med närstående)
Styrelsen för Intoi AB (publ) (”Intoi”) föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna överlåtelsen
av dotterbolaget Northern Parklife AB, org.nr 556522-8540, till NewCo 3307Sweden AB
(u.ä.t. NorNor Holding AB, kontrollerat av ledningsgruppen i Northern Parklife AB).
Köpeskilling
Den initiala köpeskillingen är 7 000 000 kronor. Köpeskillingen skall regleras med 1 400 000
kronor kontant vid tillträdet samt resterande del via en kvartalsvis amortering under fem år. Utöver
den initiala köpeskillingen skall Intoi vara berättigat till en tilläggsköpeskilling motsvarande 80 % av
framtida utdelningar som beslutas av Northern Parklife AB samt 80 % av värdet av Northern
Parklife AB vid en eventuell framtida avyttring (minus den initiala köpeskillingen).

Effekter för Intoi
Styrelsens bedömning är att Intoi genom den ovan beskriva köpeskillingsmekanismen behåller
möjligheten att ta del av framtida utdelningar och värdetillväxt i Northern Parklife AB, samtidigt
som överlåtelsen möjliggör fokuseringen på I.A.R. Systems.
Resultateffekten för Intoi baserat på den initiala köpeskillingen uppgår till minus 45 miljoner kronor
och belastar i sin helhet första kvartalet 2011. Framtida tilläggsköpeskillingar medför i sin helhet
positivt resultat för Intoi.
Styrelsen har anlitat Remium AB (”Remium”) som oberoende finansiell rådgivare. Remium har
avgett en fairness opinion avseende transaktionen. Remiums uppfattning är att transaktionen kan
anses skälig ur ett finansiellt perspektiv för innehavarna av aktier i Intoi.
Stockholm i april 2011
Intoi AB (publ)
Styrelsen

