
 Bilaga A 

 

Redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen 

 

Såsom redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen får jag anföra följande. 

 

Scott Boyer (620915-0777) föreslås som betalning för 720 000 nyemitterade aktier i Klaria 

Pharma Holding AB (publ) överlåta 2 250 aktier i FFT Pharmaceuticals AB, 556955-6573.  

 

FFT Pharmaceuticals AB är ett dotterdotterbolag till Klaria Pharma Holding AB (publ). FFT 

Pharmaceuticals AB är det ursprungliga företaget i Klariakoncernen och den legala enhet där 

Klariakoncernens licensrättigheter till det grundläggande filmpatentet är placerade. Bolaget är 

inte rörelsedrivande och har inga anställda. Klaria Pharma Holding AB (publ) dotterbolag äger 

50 000 aktier i FFT Pharmaceuticals AB och Scott Boyer äger för närvarande 4 500 aktier. 

Under förutsättning av bolagsstämmans beslut så har Scott Boyer erbjudit Klaria Pharma 

Holding AB (publ) att förvärva hans aktier i FFT Pharmaceuticals AB genom ett kontantförvärv 

av 2 250 aktier och genom apport av 2 250 aktier, totalt motsvarande ett värde av 10 000 000 

kronor. 2 250 aktier i FFT Pharmaceuticals AB utgör cirka 4,13 % av samtliga aktier FFT 

Pharmaceuticals AB.  

 

Värdet på Scott Boyers 4 500 aktier i FFT Pharmaceuticals AB har bestämts till ett värde om 

minst 10 000 000 kronor genom en värdering av de rättigheter som bolaget innehar och det 

erbjudande som tidigare lämnats till Scott Boyer om utbyte av teckningsoptioner FFT 

Pharmaceuticals AB mot teckningsoptioner i Klaria Pharma Holding AB (publ) i enlighet med 

bolagsstämmans beslut den 5 juni 2015 och som inte utnyttjats av honom. Värdet på 2 250 

aktier i FFT Pharmaceuticals AB bedöms därför uppgå till minst 5 000 000 kronor. Mot 

bakgrund av Klaria Pharma Holding AB (publ) volymvägda betalkurs under perioden fr.o.m. 20 

februari 2017 och t.o.m. den 20 mars 2017 är cirka 6,95 kronor föreslås teckningskursen vara 

6,95 kronor per aktie, vilket innebär att 720 000 aktier motsvarar en total emissionslikvid om 

5 004 000 kronor.  

 

Baserat på förhållandena som redovisas ovan antas apportegendomen komma att upptagas i 

Klaria Pharma Holding AB (publ) balansräkning till ett värde av 5 004 000 kronor. Det slutliga 

värdet bestäms dock av bokföringsmässiga regler. 

 

Stockholm den 27 mars 2017 
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