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Xavi Solutions genomför riktad 

nyemission av aktier av serie B till 

Empir Group AB 

 
 

PRESSMEDDELANDE 

Stockholm, 22 april 2022 

 

 

Styrelsen i Xavi Solutionnode AB (”Xavi Solutions” eller “Bolaget”) har idag, den 22 april 2022, med 

stöd av bemyndigandet som styrelsen erhöll av extra bolagsstämman den 30 augusti 2021, beslutat 

att genomföra en riktad nyemission av 13 500 000 B-aktier till en teckningskurs om 1,30 kronor per 

aktie till Empir Group AB (”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 

18 procent jämfört stängningskursen för Bolagets B-aktie den 20 april 2022. Betalning erläggs 

genom kvittning av fordran på Bolaget. Styrelsen i Xavi Solutions avser även att genomföra en 

nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare under andra kvartalet 2022. 

 

Xavi Solutions har en relativt stor räntebärande förvärvsskuld, primärt från förvärvet av Frontwalker-

gruppen från Empir Group de senaste två åren. Lånet är en revers som inte amorteras och löper till 

2035 med 6 procent årlig ränta. Det underlättar för Xavi Solutions tillväxt att denna skuld amorteras 

genom emission av aktier samt att skuldsättningsgraden sänks för Bolaget. 

 

Styrelsen i Xavi Solutions har, med stöd av bemyndigandet som styrelsen erhöll av extra 

bolagsstämman den 30 augusti 2021, beslutat att genomföra den Riktade Nyemissionen. Betalning 

erläggs genom kvittning av delar av Empir Group AB:s fordran på Bolaget om 37 121 644 kronor. 

Genom den Riktade Nyemissionen minskar Empir Group AB:s fordran med 17 550 000 kronor, från 37 

121 644 kronor till 19 571 644 kronor. 

 

Till följd av den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier i Bolaget öka med 13 500 000, från 31 

904 758 till 45 404 758. Aktiekapitalet i Bolaget ökar med 4 050 000 kronor, från 9 571 427,4 kronor 

till 13 621 427,4 kronor. Den Riktade Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 29,7 

procent av antalet aktier och cirka 29,4 procent av antalet röster i Bolaget baserat på det totala 

antalet aktier och röster i Xavi Solutions efter den Riktade Nyemissionen. 

 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det är till fördel för 

Bolagets fortsatta utveckling att minska Bolagets skuldsättning genom en kvittningsemission av aktier 

av serie B. Styrelsen har noga övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission och kommit 

fram till att en riktad nyemission är mest fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare i detta fall av de 

skäl som anges ovan. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen motsvarar en premie 

om cirka 18 procent jämfört stängningskursen för Bolagets B-aktie den 20 april 2022 är det styrelsens 

bedömning att teckningskursen är marknadsmässig. Styrelsen avser även att besluta om en 

företrädesemission under andra kvartalet 2022. Inga beslut är dock fattade. Bolaget återkommer med 

mer information när sådan finns att lämna. 
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För mer information, vänligen kontakta: 

Nicklas Raask, VD / Koncernchef  

nicklas.raask@xavisolutions.se 

+46 76 621 01 11 

 

Denna information är sådan information som Xavi Solutionnode AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2022 kl. 10:30 CET. 

 

Webbsida: www.xavisolutions.se  

 

 

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ) 

 

Xavi Solutionnode-koncernen, är noterat på NORDIC SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera 

i informationsteknologi, systemutveckling och IT support och service. Verksamheten bedrivs i huvudsak i 

självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT AB  

 

Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla 

faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning 

av IT-support. Koncernen har kontor i Malmö, Stockholm, Uppsala, Göteborg och Sundsvall och sysselsätter ca 

145 medarbetare. 


