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GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER
I DOTTERBOLAGET SAAB GRINTEK TECHNOLOGIES (PTY) LIMITED
(punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner överlåtelse av Saab South Africa (Pty)
Ltd:s (”Saab SA”) aktier i det sydafrikanska dotterbolaget Saab Grintek Technologies
(Pty) Ltd (2003/015031/07) (”Bolaget” eller ”SGT”) till Imbani Holdings (Pty) Ltd
(”Imbani”), ett bolag kontrollerat av Briss Mathabathe. Briss Mathabathe är
styrelseledamot i Saab Grintek Defence (Pty) Ltd1. Saab AB äger 95 % av aktierna i
Saab SA.
Saab SA äger 70% i Bolaget och Imbani är på väg att förvärva 30% i Bolaget från
Freetel (Pty) Ltd. Saab SA och Imbani har ingått optionsavtal om överlåtelse av Saab
SAs samtliga aktier i Bolaget till Imbani. Optionsavtalet omfattas av 16 kap.
aktiebolagslagen (de s.k. Leo-bestämmelserna) och är således villkorat av att Saab
ABs bolagsstämma godkänner detta.
SGT är en ”turn-key” leverantör av system, service och underhåll till
telekommunikationsindustrin i Sydafrika och sub-Sahara, primärt till
nätverksoperatörer men även till andra OEMs (Original Equipment Manufacturer) och
myndigheter.
SGT är inte en del av Saabs kärnverksamhet. Saab-koncernen blev ägare till SGT
som en konsekvens av förvärv av den sydafrikanska Grintek-koncernen under åren
2004-2007. Grintek namnändrades till Saab Grintek och under 2007
omstrukturerades Saab Grintek koncernen, varmed tele- och icke-försvarsrelaterade
verksamheter gick samman i Saab Grintek Technologies (SGT). 2008 genomfördes
en empowerment transaktion genom att 30 % i Bolaget såldes till en Broad Based
Black Economic Empowerment (BBBEE) partner. Eftersom SGT inte är en
kärnverksamhet har Saab SA under en längre period, även med hjälp av en extern
finansiell rådgivare, bedrivit en försäljningsprocess av Bolaget utan att bud på en
högre nivå än nu avtalad köpeskilling inkommit.
Köpeskillingen för Saab SAs aktier i Bolaget (70%) uppgår till 76 MZAR (ca 46
MSEK) motsvarande en bolagsvärdering på 108 MZAR (ca 65 MSEK) för 100% av
aktierna. En oberoende extern finansiell rådgivare har på Saabs uppdrag ombetts
göra en värdering av Bolaget som verifierar att överenskommen köpeskilling är
marknadsmässig. Den externa värderingen är baserad på i marknaden vedertagna
värderingsmetoder. Bolagets totala nettotillgångar uppgår till 73 MZAR (ca 44 MSEK)
i mars 2014. Bolagets operativa resultat före skatt (EBT) uppgick 2012 till 21 MZAR
(ca 13 MSEK) och för 2013 till 17 MZAR (ca 10 MSEK).
En försäljning ger upphov till en reavinst före skatt på 20 MZAR (ca 12 MSEK).
Optionsavtalet innehåller inga garantier och baseras i övrigt på villkor som styrelsen
bedömer är marknadsmässiga.
Med hänsyn till att Briss Mathabathe är styrelseledamot i Saab Grintek Defence (Pty)
Ltd och därmed tillhör den kategori av personer som omfattas av 16 kap.
aktiebolagslagen, förutsätter beslut om godkännande av överlåtelse i enlighet med
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styrelsens förslag att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
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