
Till aktieägare i OverHorizon (Cyprus) Plc (PLC) 

 Stockholm 11 maj 2020  

 

Hej, då det har kommit många frågor angående likvidationen av PLC och, på senare tid, även 
företrädesemissionen i Ovzon AB så känns det angeläget att klargöra följande:  

1. Likvidationen av OverHorizon (Cyprus) Plc 

Sedan bolagsstämman 2019-07-07, då beslut togs om frivillig likvidation av bolaget, så är den utsedde likvidatorn 
ensam ansvarig för bolaget och dess tillgångar samt för likvidations-processen. Han är också ensamt 
auktoriserad att göra uttalanden för bolaget.  

När det gäller likvidationsprocessen så följer likvidatorn den plan som presenterades i brevet från George 
Hadjipieris, detta brev och tidigare brev från likvidatorn finns på www.ovzon.com. Precis som övriga ekonomier i 
Europa har dock den ”Lock-down” som skett på Cypern även drabbat vårt ärende, vilket inte kan sägas ha 
påskyndat processen. 

För en tid sedan erhöll vi det så viktiga ”Tax Clearance” och likvidatorn arbetar nu med att handlägga de två krav 
som har ställts på bolaget, det enda som nu återstår för att kunna komma vidare med likvidationsprocessen och 
distributionen av Ovzon-aktier till PLCs aktieägare. 

Likvidatorn avser att, inom kort, kalla till årsstämma för att godkänna bokslutet 2019 som just blivit klart. 
Uppdatering av läget i likvidationsprocessen kommer då också att ges. 

  

2. Företrädesemission i Ovzon AB  

Den nya företrädesemissionen i Ovzon genomförs efter beslut på extra bolagsstämma den 18 maj. 
Företrädesemissionen (där också en riktad emission till bl.a. 4e AP-fonden görs på 350 Mkr) kommer att innebära 
att man för 11 aktier i Ovzon får möjlighet att köpa en aktie för 40 kr. (Se villkor på www.ovzon.com) 

Även om tilldelning av aktier inte kan garanteras så har Carnegie fondkommission, som genomför emissionen, 
dock lovat att försöka tillgodose de PLC-ägare som tecknar sig med tilldelning av aktier. Som i tidigare 
företrädesemissioner så kan teckningsrätter inte distribueras till er som är s.k. ”indirekta” ägare via innehavet i 
PLC. 

Den som är intresserad att teckna sig för aktier i emissionen kan lämna in en teckningssedel utan företräde, 
gärna med scannad kopia till undertecknad så att vi kan följa upp att ni faktiskt får tilldelning, alternativt så 
rekommenderar vi att ni köper aktier direkt i marknaden OM kursen går ned till 40 kr eller därunder. 

Vi är lika frustrerade som ni över dröjsmålet med utdelningen av Ovzonaktierna, men det ligger i händerna på 
likvidatorn om och när utdelning av innehaven ska ske. 
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