
STYRELSEN YTTRANDE 
enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende utdelning av aktierna i  

Goldcup 20150 AB (u.nä.t. GB Dividend AB) 
 

______________________________________________________________ 
 
 
Styrelsen i GoldBlue AB (publ), org. nr. 559078-0465 (”Bolaget”) föreslår att den extra 
bolagsstämman den 29 september 2020 beslutar om vinstutdelning innebärande att samtliga Bolagets 
aktier i Goldcup 20150 AB (u.nä.t. GB Dividend AB), org. nr. 559266-1283, (”Dotterbolaget”) delas 
ut till aktieägarna i Bolaget. Därvid ska en (1) aktie i Bolaget berättiga till en (1) aktie i Dotterbolaget. 
 
Dotterbolaget är ett nybildat bolag som har ett aktiekapital om 50 000 SEK fördelat på 152 801 804 
aktier.  
 
Styrelsens förslag till utdelning motsvarar 50 000 SEK baserat på det bokförda värdet på 
Dotterbolaget som beräknas uppgå till 50 000 SEK. Utdelningen motsvarar därmed ett värde om cirka 
0,0003 SEK per aktie i Bolaget. Det kommer att finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital 
efter utdelningen.  
 
Enligt beslut fattat på årsstämman den 2 april 2020 har Bolaget genom ett automatiskt 
inlösenförfarande under inledningen av juli 2020 överfört 15 280 180,40 SEK till aktieägarna. 
Inlösenförfarandet medförde att Bolagets bundna egna kapital minskade med 6 876 081,18 SEK. 
 
Bolaget kommer i samband med utdelningen av Dotterbolaget byta verksamhet och förvärva Coegin 
Pharma AS. Vid förvärvet kommer Bolaget emittera 356 500 000 aktier genom kvittningsemission till 
säljaren av aktierna i Coegin Pharma AS. Genom denna kvittningsemission kommer Bolagets bundna 
egna kapital öka med 16 042 500 SEK. 
 
Med hänsyn till vad som anförts ovan är det styrelsens uppfattning att den föreslagna utdelningen av 
aktierna i Dotterbolaget framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, 
omfattning och risker ställer på storleken av såväl Bolagets som den nya koncernens egna kapital samt 
Bolagets och den nya koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
 
 
Stockholm den 27 augusti 2020 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Rune Löderup    Staffan Lindgren 


