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Årsstämma i Saab AB den 10 april 2018
Styrelsens förslag till godkännande av styrelsens beslut om överlåtelse av
aktier i dotterbolaget AD Navigation AS
Dagordningen punkt 15
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner överlåtelse av Saab Technologies
B.V:s (”Saab Tech”) aktier i det norska dotterbolaget AD Navigation AS (org.nr.
985 253 846) (”Bolaget”) till TTL Holding AS, ett bolag kontrollerat av Lorentz Ryan
tillsammans med maka. Lorentz Ryan är styrelseledamot och VD i Bolaget. Saab AB
äger 100% av aktierna i Saab Tech som i sin tur äger 51% av aktierna i Bolaget.
Saab Tech har ingått aktieöverlåtelseavtal om att sälja 51% av aktierna i Bolaget till
TTL Holding AS. Aktieöverlåtelseavtalet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (de
s.k. Leo-bestämmelserna) och är således villkorat av att Saab AB:s bolagsstämma
godkänner detta.
AD Navigation utvecklar och säljer navigationsutrustningar som används för att
navigera stora lastfartyg i hamnar. AD Navigation är ett entreprenörsdrivet bolag
med fyra anställda och en genomsnittlig årsomsättning på drygt 12 MNOK de
senaste fem åren. Saab blev ägare till Bolaget 2012 som en konsekvens av förvärv
av den holländska HITT-koncernen (nuvarande namn Saab Technologies B.V.).
Eftersom Bolaget inte är en kärnverksamhet, har Saab under en längre period
bedrivit en försäljningsprocess avseende Bolaget där flera externa parter har
kontaktats utan att bud inkommit på en högre nivå än nu avtalad köpeskilling.
Köpeskillingen för Saabs aktier i Bolaget (51%) uppgår till 5,1 MNOK (ca 5,2 MSEK)
motsvarande en bolagsvärdering på 10 MNOK (ca 10,2 MSEK) för 100% av
aktierna. Uttryckt i på marknaden vedertagna värderingsmultiplar, motsvarar
bolagsvärderingen 2,6 gånger Bolagets egna kapital och baserat på de senaste fem
årens genomsnittliga finansiella resultat, motsvarar bolagsvärderingen 5,6 gånger
EBITDA och 0,81 gånger omsättningen. Bolagets omsättning uppgick 2017 till 12,4
MNOK och dess operativa resultat före skatt och finansiella poster (EBIT) uppgick till
0,46 MNOK.
En försäljning ger upphov till en reavinst före skatt på drygt 3 MNOK (ca 3,1 MSEK).
Aktieöverlåtelseavtalet innehåller inga garantier och baseras i övrigt på villkor,
inklusive köpeskillingens storlek, som styrelsen bedömer är marknadsmässiga.
Med hänsyn till att Lorentz Ryan är styrelseledamot och VD i Bolaget och därmed
tillhör den kategori av personer som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen,
förutsätter beslut om godkännande av överlåtelse i enlighet med 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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