
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION 
 
BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 (”Bolaget”), avser att, i egenskap av köpare, ingå ett 
aktieöverlåtelseavtal (”Aktieöverlåtelseavtalet”) med CloudRepublic AB (publ), org.nr 556979-
1477, avseende förvärv av samtliga aktier (”Aktierna”) i CloudRepublic ANEGY Online Marketing 
AB, CloudRepublic Northside AB, CloudRepublic Falco AB och CloudRepublic Grab AB.  
 
Enligt Aktieöverlåtelseavtalet ska Transaktionen genomföras som ett apportförvärv. Syftet med den 
föreslagna nyemissionen är att finansiera förvärvet.  

Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen för Bolaget att stämman beslutar om en apportemission 
av högst 450 428 950 aktier för att fullgöra Bolagets förpliktelse enligt Aktieöverlåtelseavtalet, 
innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 22 521 447,5 kronor. 

För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla:  

1. Teckningskursen uppgår till 0,08 kronor per aktie. Teckningskursen grundar sig på 
Aktieöverlåtelseavtalet som ingåtts mellan Bolaget och tecknarna och bedöms marknadsmässig. 
Av teckningskursen avser högst 22 521 447,5 kronor aktiens kvotvärde och överstigande belopp 
ska föras över till den fria överkursfonden.  

2. Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast 
tillkomma säljaren enligt Aktieöverlåtelseavtalet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att uppfylla villkoren i Aktieöverlåtelseavtalet. 

3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista i anslutning till tillträde enligt 
Aktieöverlåtelseavtalet, senast den 12 mars 2021. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om 
förlängning av teckningstiden. 

4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom tillskjutande av apportegendom bestående av 
Aktierna. Betalning för tecknade aktier i Bolaget ska erläggas i samband med tilldelning genom 
att Aktierna tillförs Bolaget, dock senast inom fem (5) bankdagar från dagen för stämmans 
emissionsbeslut. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden. 

5. Tilldelning av aktierna görs av styrelsen. Överteckning kan inte ske. 

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och 
aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 

7. Handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen har upprättats. 

8. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa 
sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, eller 
av annars formella skäl. 

–––––––––––– 
Stockholm i februari 2021 
BrandBee Holding AB 

Styrelsen 















































STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN 
 
Med anledning av styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier avger styrelsen för BrandBee 
Holding AB, org.nr 559046-7717 (”Bolaget”), härmed följande redogörelse enligt 13 kap. 6 § 
aktiebolagslagen (2005:551), avseende perioden från den 17 april 2020 till den 26 februari 2021. 
 
Sedan styrelsen avlämnade årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 har följande händelser av 
väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat: 
 

 Bolaget har genomfört ett antal riktade nyemissioner. 

 Bolagets VD Magnus Clarenbring har vid flertalet tillfällen förvärvat aktier i Bolaget. 

 Bolaget har publicerat kommuniké från årsstämman 2020. 

 Bolaget har ingått samarbete med Papilly avseende digital marknadsföring. 

 Bolaget har ingått avtal med Spivi AB avseende digital marknadsföring och medieköp. 

 Bolagets dotterbolag Student Competitions har fått i uppdrag att hjälpa Schneider Electric att 
marknadsföra sin årliga tävling Schneider Go Green 2021. 

 Bolaget har publicerat kommuniké från extra bolagsstämma december 2020. 

 Bolaget har förvärvat 21,8 % av kapitalet och 27,7 % av rösterna i Cloud Republic AB (publ). 

 Bolaget har ingått avsiktsförklaring med CloudRepublic AB (publ) avseende förvärv av samtliga 
aktier i CloudRepublic ANEGY Online Marketing AB, CloudRepublic Northside AB, 
CloudRepublic Falco AB och CloudRepublic Grab AB, genom omvänt förvärv. 

 Bolaget har kallat till extra bolagsstämma för att godkänna förvärvet av samtliga aktier i 
CloudRepublic ANEGY Online Marketing AB, CloudRepublic Northside AB, CloudRepublic 
Falco AB och CloudRepublic Grab AB från CloudRepublic AB (publ), att besluta om nyemission 
samt att besluta om nytt emissionsbemyndigande för styrelsen. 

 Bolaget har lanserat videoverktyget VideoBurst. 
 
Fullständiga rapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga på Bolagets hemsida, 
www.brandbee.com/investor. 
 
Utöver ovan redovisade händelser har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning 
inträffat under den aktuella perioden. 

–––––––––––– 
Stockholm den 26 februari 2021 

BrandBee Holding AB 
Styrelsen 

 
 
 
 
   
Jonas Litborn (ordförande) 

  
 
   
Johan Eriksson

 
 
   
Madeleine Lindahl  

  
 
   
Stephan Knowles





STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN 
 
Med anledning av styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier avger styrelsen för BrandBee 
Holding AB, org.nr 559046-7717 (”Bolaget”), härmed följande redogörelse enligt 13 kap. 7 § 
aktiebolagslagen (2005:551).  
 
Bolaget har den 17 januari 2021 ingått avsiktsförklaring med CloudRepublic AB (publ) 
(”CloudRepublic”) avseende förvärv av samtliga aktier i CloudRepublic ANEGY Online Marketing AB, 
CloudRepublic Northside AB, CloudRepublic Falco AB och CloudRepublic Grab AB 
(”Apportegendomen”) för en köpeskilling om 36 034 316 kronor (”Köpeskillingen”). 
 
Vid tillträde av Apportegendomen ska Köpeskillingen erläggas i form av 450 428 950 nyemitterade aktier 
i Bolaget (”Aktierna”) mot att Apportegendomen tillskjuts Bolaget såsom apportegendom. 
 
Värdet av Apportegendomen har av styrelsen fastställts baserat på omsättning, tillväxt och underliggande 
lönsamhet jämfört med övriga aktörer i marknaden. För ytterligare information om värderingen av 
Apportegendomen se styrelsens redogörelse för transaktionen.  
 
Baserat på ovannämnda värdering har styrelsen bedömt att Apportegendomen som kan komma att 
tillföras Bolaget mot vederlag av bland annat Aktierna beräknas ha ett värde om 36 034 316 kronor och 
beräknas tas upp i Bolagets balansräkning till detta belopp. Styrelsen anser att Apportegendom inte har 
åsatts ett högre värde än det verkliga värdet för Bolaget och att egendomen är av den arten att den kan 
antas bli till nytta för Bolagets verksamhet. 
 
På grundval av den kännedom Bolagets styrelse har om den förvärvade egendomen är styrelsens 
bedömning att värdet på Apportegendomen som kan komma att tillföras Bolaget såsom apportegendom 
minst motsvarar värdet av det vederlag som ska utges. 
 
Handlingar enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets adress. 
 

–––––––––––– 
Stockholm den 26 februari 2021 

BrandBee Holding AB 
Styrelsen 

 
 
 
 
   
Jonas Litborn (ordförande) 

  
 
   
Johan Eriksson

 
 
   
Madeleine Lindahl  

  
 
   
Stephan Knowles

 
 

  



Bilaga 1 
 

[balans- och resultaträkningar för de två senaste räkenskapsåren avseende CloudRepublic AB (publ), 
CloudRepublic ANEGY Online Marketing AB, CloudRepublic Northside AB, CloudRepublic Falco AB 

och CloudRepublic Grab AB] 
  






