
Styrelsens redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen 

Såsom redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen får styrelsen för Xavitech AB (publ) (”Bolaget”) 

anföra följande. 

Som framgår av Bolagets pressmeddelande den 20 maj 2021 har Bolagets helägda dotterbolag 

Frontwalker Group AB, org.nr 556511–6125 (”Frontwalker”), den 20 maj 2021 ingått avtal med Empir 

Group AB:s (”Empir Group”) helägda dotterbolag Empir Apply AB, org.nr 559111-7238, enligt vilket 

Frontwalker kommer att förvärva samtliga 1 333 aktier i Racasse AB, org. nr 556574-5600, i utbyte mot 

säljarrevers. Säljarreversen löper med ränta enligt en årlig räntesats motsvarande Skandinaviska 

Enskilda Banken AB:s förvärvslånsränta. Per dagen för utfärdandet av säljarreversen uppgår räntan till 

3,95 procent.  

Frontwalker ska återbetala skulden till Empir Apply AB genom kvartalsvisa amorteringar om 75 000 

kronor per kvartal. Skulden, tillsammans med därpå upplupen ränta, ska vara tillfullo återbetald senast 

den 30 juni 2031. Oaktat det föregående har Frontwalker rätt att när som helst i förtid återbetala 

belopp motsvarande hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta. 

Upplupen ränta ska erläggas kvartalsvis. Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen är 

marknadsmässiga och att aktieöverlåtelseavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor. 

Mot bakgrund av att Empir Group kontrollerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i Bolaget 

bedöms Empir Group vara närstående till Bolaget enligt 16a kap. 3 § aktiebolagslagen. Transaktionen 

är därför villkorad av att aktieägarna i såväl Bolaget som Empir Group godkänner transaktionen. 

Bolaget och Empir Group kommer att utfärda kallelser till extra bolagsstämmor i respektive bolag. 

Förutsatt att aktieägarna i Bolaget och aktieägarna i Empir Group godkänner transaktionen förväntas 

transaktionen slutföras kort tid efter att båda bolagsstämmorna har avhållits.   

Transaktionsvärdet uppgår till 3 000 000 kronor. 
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