
 

 

 

 

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av 
överlåtelse av aktier i dotterbolaget Röhnisch SE 
Holding AB 
 
 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelse av maximalt 100 aktier i Röhnisch SE Holding AB 
(559065-2631, ”Röhnisch”) till ett av en styrelseledamot i Röhnisch helägt bolag. 
 
En Styrelseledamot i Röhnisch, Per Segergren, har uttryckt önskemål om att förvärva ett eget indirekt ägande i 
Röhnisch via det av honom helägda bolaget SGRGRN consulting AB. Creades, som äger ca 69% av Röhnisch, 
ser positivt på detta och har förklarat sig villigt att överlåta maximalt 100 aktier i Röhnisch till SGRGRN 
consulting AB på marknadsmässiga villkor. Överlåtelsen motsvarar under 0,1 % av totalt antal aktier i Röhnisch.  
 
Röhnisch designar och säljer sportkläder för kvinnor inom områdena träning, löpning, golf och yoga samt 
badkläder, jackor och underkläder. Vidare säljer man under varumärket Ullmax underställ i merinoull. 
Försäljningen går till över 20 länder, men med tonvikt på Norden som står för merparten av försäljningen. 
Creades blev delägare i Röhnisch i juli 2016 och äger idag bolaget tillsammans med tidigare ägare. 
 
Köpeskillingen för aktierna ska motsvara den andel av Röhnisch bedömda marknadsvärde som belöper på 
dessa aktier. Värdet ska beräknas enligt gängse principer för Creades värdering till verkligt värde av onoterade 
innehav, på det sätt som beskrivs i Creades årsredovisning. En värdering enligt dessa principer innebär att 
totala köpeskillingen för de överlåtna aktierna beräknas uppgå till ca SEK 67.000 kr. Det exakta värdet ska 
fastställas baserat på en avstämning så nära avtalstidpunkten som möjligt. 
 
Överlåtelsen bedöms, utifrån dess ringa påverkan för Creades-koncernen, vara av oväsentlig betydelse för 
Creades.  
 
Eftersom den föreslagna överlåtelsen avses ske till bolag helägt av styrelseledamot i ett dotterbolag till Creades 
omfattas överlåtelsen av 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att den förutsätter bolagsstämmans 
godkännande och att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som 
de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.  
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