Styrelsens i Cherry AB (publ) fullständiga förslag till beslut om godkännande av
överlåtelse av aktierna i det helägda dotterbolaget Roundtable Holding Limited
__________________________________________________________________________________
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner en överlåtelse av 8 000 aktier av serie A till Dario
Arruda, eller till ett av Dario Arruda kontrollerat bolag, samt 1 000 aktier av serie B till Dominic Watson,
eller till ett av Dominic Watson kontrollerat bolag, i det helägda dotterbolaget Roundtable Holding
Limited, som går under det nyligen startade affärsområdet XCaliber (”Dotterbolaget”). Dario Arruda
och Dominic Watson (”Köparna”) är anställda i Dotterbolaget.
Bolaget innehar idag samtliga aktier i Dotterbolaget och har ingått ett avtal om överlåtelse av totalt
8 000 aktier av serie A och 1 000 aktier av serie B till Köparna. Överlåtelsen motsvarar totalt 9 % av
aktierna i Dotterbolaget.
Dotterbolaget är ett B2B teknikbolag som erbjuder innovativa produkter och tjänster till
samarbetspartners, speloperatörer och andra inom spelindustrin. Kunderna får tillgång till den
marknadsledande spelplattformen och flera innovativa verktyg, uppföljningssystem och integrerad
betalningslösning. Dotterbolaget har sitt huvudkontor på Malta och ett utvecklingsteam i Polen.
Dotterbolaget befinner sig en tidig utvecklingsfas varmed det finns ett starkt intresse av att kunna
skapa ägargemenskap med och incitament för nyckelpersoner i Dotterbolaget och därmed maximera
värdetillväxten i Dotterbolaget, vilket styrelsen anser är till gagn för Bolaget och samtliga aktieägare i
Bolaget.
Köpeskillingen för aktierna har fastställts till 0,10 Euro per aktie (”Köpeskillingen”), totalt 900 Euro.
Köpeskillingen för aktierna har fastställts utifrån anskaffningsvärdet på aktierna då bolaget bildades i
mars 2017. Överlåtelseavtalet innehåller en möjlighet för Bolaget återköpa aktierna från Köparna till
ett pris motsvarande Köpeskillingen för det fall Köparen avslutar sin anställning i Dotterbolaget inom
en period om 3 år från tidpunkten för förvärvet av aktierna.
Styrelsen föreslår mot denna bakgrund att årsstämman i Bolaget godkänner Bolagets överlåtelse av
totalt 8 000 aktier av serie A och 1 000 aktier av serie B i Dotterbolaget till Köparna.
Med hänsyn till att Köparna är anställda i Dotterbolaget och därmed tillhör den kategori av personer
som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, förutsätter beslut om godkännande av överlåtelsen 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.
Styrelsen i april 2017

