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Stockholm 2019-03-31 
 

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I OVERHORIZON (CYPRUS) PLC. (”OHC”) ANGÅENDE LIKVIDATION 

 

”Information om upplösning av OverHorizon (Cyprus) plc. 

Information avseende hur OverHorizon (Cyprus) Plc. ägande i Ovzon AB kommer fördelas till aktieägarna i 
OverHorizon (Cyprus) Plc. kommer att lämnas separat under första kvartalet 2019.” 

 

Ovanstående text fick samtliga aktieägare i OHC ta del av i informationsbrev den 7 december 2018. 
Målsättningen har varit att alla skulle få tilldelat aktier respektive de återstående likvida medlen genom 
utdelning/likvidation i samband med ettårsdagen av noteringen (den 18 maj), då den lock-up som krävdes av 
Carnegie Fondkommission i samband med Ovzon ABs IPO på Nasdaq First North Premier löper ut. 

Det har dock visat sig vara lite problematiskt bland annat då lagstiftningen runt likvidation av bolag ser 
annorlunda ut på Cypern jämfört med i Sverige. Utgångspunkten var att börja med utdelningen av respektive 
aktieägares andel av aktieinnehavet i Ovzon AB, för att sedan likvidera bolaget på Cypern och dela ut 
resterande likvider som en avslutande punkt. 

Emellertid krävs det först en extra bolagsstämma i OHC, som godkänner en frivillig likvidation och därefter 
påbörjas likvidationen genom en cypriotisk likvidator – där görs ingen skillnad på aktier respektive likvida 
medel. Denna likvidation tar enligt uppgift två månader i anspråk.  

Detta innebär med andra ord att inga aktier kan delas ut den 18 maj, då OHC ännu inte kallat till extra 
bolagsstämma. Vi avvaktar för närvarande ett godkännande från revisorerna av bokslutet 2018 för att kunna 
gå vidare. Vi räknar med att det ska bli klart under första veckan i april och att kallelse därefter kan skickas ut.  
Vi återkommer med ytterligare information om likvidationsprocessen under hand. Separat mail kommer att 
skickas ut där vi ber om ett depånummer hos bank eller fondkommissionär som kan ta emot svenska 
värdepapper. 

 

Obs! Beräkning av ditt indirekta ägande i Ovzon AB gäller fortfarande enligt tidigare; 

OHC äger 3 057 114 aktier i Ovzon AB, motsvarande 9,10 procent av de totala antalet aktier om 33 585 596 i 
Ovzon AB. Antalet aktier i OHC uppgår till 14 231 191 aktier. 
 
Använd nedan formel för att beräkna ditt indirekta ägande i Ovzon AB: 

Ditt antal aktier i OHC/4,655= indirekt ägande i Ovzon AB 

Exempel: 10 000 aktier i OHC/4,655= 2 148 aktier i Ovzon AB 

 

***** 

Med vänliga hälsningar,  

 

Lennart Hällkvist, Styrelseordförande Ovzon AB (publ) 


