BOLAGSVERKET HAR LÄMNAT TILLSTÅND ATT VERKSTÄLLA FUSIONSPLANEN
MELLAN TRANSFER GROUP OCH SENSEC HOLDING, SAMT PRELIMINÄR
TIDPLAN AVSEENDE FUSIONEN
Bolagsverket har lämnat tillstånd till Transfer Group AB (publ) (”Transfer”) att verkställa
fusionsplanen avseende fusionen mellan Transfer och Sensec Holding AB (publ)
(”Sensec”).
Bolagsverket beräknas registrera fusionen den 18 mars 2022. I samband med registreringen av
fusionen kommer Sensec att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till
Transfer. Sista dag för handel i Sensecs aktie på Nasdaq First North Growth Market är beslutad
till att vara den 14 mars 2022.
I samband med att Bolagsverket registrerar fusionen kommer de aktieägare som är upptagna i
Sensecs aktiebok att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie i Sensec erhålls cirka 0,751671359
aktier i Transfer.1 Utbokning av aktier i Transfer till Sensecs aktieägare, dvs. fusionsvederlaget,
sker från och med den 21 mars 2022 i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Handel i
Transfers aktie sker som vanligt och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen.
Se även preliminär tidplan nedan som kan komma att ändras beroende på, exempelvis,
Bolagsverkets handläggningstider.
Preliminär tidplan:
14 mars 2022
Sista dag för handel i Sensecs aktie på Nasdaq First North Growth Market
15 mars 2022
Transfer ansöker om registrering av fusionen hos Bolagsverket
18 mars 2022
Bolagsverket registrerar fusionen och Sensec upplöses
21 mars 2022
Utbokning av Transferaktier till Sensecs aktieägare, dvs. fusionsvederlaget, och upptagande till
handel av de nyemitterade aktierna i Transfer på NGM Nordic SME påbörjas i enlighet med
respektive förvaltares rutiner

Rådgivare
Transfer har anlitat Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare och Amudova AB har agerat
regulatorisk rådgivare för Transfer. BDO Mälardalen AB har upprättat fairness opinions till
Transfers och Sensecs styrelser. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har utsetts till
emissionsinstitut av Transfer.

Amudova AB är Transfer Groups Mentor, Tel: +46 (0) 8-546 017 58, E-post: info@amudova.se
För ytterligare information, vänligen kontakta:

1

Antalet fusionsvederlagsaktier, dvs. 96 393 533 dividerat med antalet utestående aktier i Sensec.

Mats Holmberg, VD och styrelseledamot i Transfer Group AB (publ), 070-898 10 90 eller e-post:
Mats.holmberg@transfer.se.
Kort om Transfer
Transfer Group AB (publ) bedriver verksamhet inom säkerhet. Vi bidrar till samhällsnytta och
skapar värde för både företag och för den enskilda individen. Säkerhet berör alla och har en stor
och växande påverkan på samhället. Transfer Group är en plattform för bolag inom säkerhet som
ger förutsättningar för bolagen att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapar
skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunder
trygghet. Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna
entreprenörer och förvaltare - en bredd som ger energi och unika visioner.

