
STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN  

Styrelsen för LightAir AB (publ), org nr 556724–7373 ("Bolaget"), lämnar följande redogörelse enligt 13 
kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) i anledning av att styrelsen föreslår att extra bolagsstämman den 16 
mars 2022 ska besluta om nyemission av aktier med betalning genom apport av 67 500 utestående aktier 
i Cair Aktiebolag, org nr 556468-2952, betecknas nedan ”Apportegendomen”.  

Som betalning för Apportegendomen kommer Bolaget att emittera 6 000 000 aktier.  

Cair Aktiebolag är ett svenskt aktiebolag som registrerades av Bolagsverket den 2 juni 1993. Cair 
Aktiebolag har sitt huvudkontor i Österåker med adress Sandkilsvägen 1K, 184 42 Åkersberga. 
Årsredovisningar och övriga bolagshandlingar finns tillgängliga på ovan angiven adress.  

Apportegendomen kommer att vid teckning av apportemissionen redovisas till ett värde om 17 700 000 
SEK som motsvarar det värde som, enligt Aktieöverlåtelseavtal daterat den 25 februari 2022, åsatts 
67 500 aktier i Cair Aktiebolag. Värdet på apportegendomen, 17 700 000 SEK, motsvarar 6 000 000 
aktier till den volymviktade genomsnittskursen 2,95 SEK under perioden 1 oktober 2021 – 31 januari 
2022. 

Styrelsen anser att Apportegendomen är eller kan anses vara till nytta för Bolagets verksamhet i enlighet 
med bolagsordningen.  

Styrelsen anser att värdet på Apportegendomen minst motsvarar värdet av det vederlag som Bolaget 
emitterar i apportemissionen och att Apportegendomen således inte åsätts ett högre värde i Bolagets 
balansräkning än det verkliga värdet för Bolaget. Styrelsen anser att Apportegendomen påtagligt 
förstärker den framtida intjäningsförmågan för Bolaget. 

Styrelsen baserar sin värdering av Apportegendomen på sin kännedom om Cair Aktiebolag och 
styrelsens bedömning av Cair Aktiebolags framtida intjäningsförmåga. Efter genomförd apportemission 
kommer Bolaget att ha ett aktiekapital om 78 558 420 SEK fördelat på 52 372 280 aktier. 

Styrelsen vill understryka att värderingen av Apportegendomen ofrånkomligen baseras på antaganden, 
uppskattningar och sannolikhetsbedömningar och att det faktiska framtida ekonomiska utfallet av Cair 
Aktiebolags verksamhet och därmed Apportegendomens värde kan komma att skilja sig från nu angivna 
värderingar.  
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