
 

FUSIONSPLAN 
 

Styrelsen för AegirBio AB, ett svenskt publikt aktiebolag med org.nr 559222-2953, 
(“AegirBio”), med säte i Lund, och styrelsen för LifeAssays AB (publ), ett svenskt publikt 
aktiebolag med org.nr 556595-3725, (“LifeAssays”), med säte i Lund, har träffat 
överenskommelse om fusion mellan AegirBio och LifeAssays enligt 23 kap. 1 § 
aktiebolagslagen (2005:551) (”Fusionen”). Fusionen ska ske genom absorption med 
AegirBio som övertagande bolag och LifeAssays som överlåtande bolag. Det 
sammanslagna bolag som blir resultatet av Fusionen refereras till som ”Nya AegirBio” 
häri. LifeAssays upplöses automatiskt till följd av Fusionen. 

Med anledning härav har styrelserna för AegirBio och LifeAssays (tillsammans 
”Styrelserna”) upprättat följande fusionsplan (”Fusionsplanen”): 

1 SKÄL FÖR FUSIONEN 

Syfte och synergier 

1.1 Styrelserna har utrett följderna av ett samgående mellan bolagen och Styrelserna 
ser en övertygande strategisk fördel med en sammanslagning av AegirBio och 
LifeAssays.  

Syftet och de strategiska fördelarna med Fusionen mellan AegirBio och 
LifeAssays är att det förväntas skapa värde för aktieägarna i Nya AegirBio genom 
synergier i form av att Nya AegirBio kan bygga en tydligare bolagsstruktur. 
Dessutom öppnas möjligheter till synergier genom snabbare produktutveckling 
med ett effektivare forsknings- och utvecklingsarbete. Samtidigt effektiviseras 
framtida insatser inom försäljning och marknadsföring. 

De nyckelpersoner från LifeAssays som AegirBio använt i sin verksamhet under 
hösten 2020 kommer att ingå fullt ut i den nya verksamheten.  

Bakgrunden till förvärvet av LifeAssays är att AegirBio vill säkra den teknik som 
är grunden för bolaget och dess framtida expansion.  Förvärvet av LifeAssays 
ger AegirBio full tillgång till de teknologier som bolaget i dag har inlicensierat för 
en begränsad del av marknaden. Tillsammans med den kompetens och 
infrastruktur som finns i AegirBio från höstens förvärv av ViraSpec och 
Thyrolytics, innebär förvärvet av LifeAssays att det skapas en nödvändig kritisk 
massa. Detta innebär att utveckling och produktion av patientnära tester och 
hemtester kan ske avsevärt snabbare jämfört med idag. 

Dessutom öppnas expansionsmöjligheter genom att LifeAssays plattform för 
enkel och precist hemtestande (QDA) och unika provbehandlingsteknologi 
(SampleX) i en nära framtid kan utvecklas till nyckelteknologi för AegirBios 
satsning på hemtester, exempelvis uppföljning av patienter under behandling 
med biologiska läkemedel. 

En ytterligare viktig strategisk fördel med förvärvet av Abreos är att kunna 
använda den produktionskapacitet och de säljkanaler som Abreos har inför 
lanseringen av AegirBios test för covid-19 i USA samt för lanseringen av andra 
tester och på andra marknader. Därmed dras maximal nytta av bolagens 
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nuvarande nätverk av distributörer och samarbetspartners även utanför dagens 
möjliga antikroppstester. Detta gäller även den betydande investering som 
AegirBio för närvarande gör i sitt kvalitetssystem. 

2 FASTSTÄLLANDE AV FUSIONSVEDERLAGET OCH OMSTÄNDIGHETER 
AV VIKT VID UTVÄRDERINGEN AV FUSIONENS LÄMPLIGHET 

2.1 Fusionsvederlaget (så som definierat nedan) har bestämts med avsikt att ge en 
skälig fördelning av värdet av Nya AegirBio mellan aktieägarna i AegirBio och 
LifeAssays.  

2.2 Parterna har diskuterat olika alternativ för att fastställa den exakta fördelningen 
av Fusionsvederlaget. I samband med undertecknandet av Fusionsplanen har 
respektive part bedömt att den kan acceptera en överenskommelse som 
resulterar i en fördelning av Fusionsvederlaget som räknas fram genom ett 
antaget värde för LifeAssays, exklusive LifeAssays existerande innehav av 
AegirBio-aktier (som tillskrivs ett värde motsvarande samma mängd AegirBio-
aktier i fusionsvederlag), om 43,6 miljoner kronor dividerat med ett antaget värde 
på AegirBio-aktien om 25,14 kronor, vilket motsvarar AegirBio-aktiens 
volymviktade genomsnittskurs under 30 handelsdagar före den 22 januari 2021. 
Beräkningsgrunden för överenskommelsen utgår således från att AegirBio åsätts 
det värde som följer av en aktiekurs som motsvarar AegirBio-aktiens 
volymviktade genomsnittskurs under 30 handelsdagar före den 22 januari 2021. 

2.3 Styrelserna anser att Fusionen är till fördel för bolagen och deras aktieägare.  

2.4 Till grund för styrelsen för AegirBios beslut att acceptera den överenskommelse 
som redogörs för ovan ligger överväganden om bolagens framtidsutsikter efter 
genomförandet av planerade åtgärder samt bolagens viktade kapitalkostnad, 
diskonterade kassaflöde och historiska aktiekurs. AegirBios styrelse anser därför 
att Fusionsvederlaget är skäligt för AegirBios aktieägare. Styrelsen för AegirBio 
har även inhämtat en så kallad fairness opinion från Mangold Fondkommission 
AB (”Mangold”) daterad den 25 januari 2021, som uttrycker att per det datumet, 
och baserat på de överväganden som anges däri, är Fusionsvederlaget som ska 
erläggas av AegirBio skäligt för AegirBio från en finansiell synvinkel.  

2.5 LifeAssays styrelse anser att Fusionsvederlaget är skäligt för LifeAssays 
aktieägare. Styrelsen för LifeAssays har även inhämtat en fairness opinion från 
Mangold daterad den 25 januari 2021, som uttrycker att per det datumet, och 
baserat på de överväganden som anges däri, är Fusionsvederlaget som ska 
erläggas av LifeAssays skäligt för LifeAssays från en finansiell synvinkel. Genom 
att ha inhämtat den nämnda fairness opinionen har styrelsen för LifeAssays även 
fullgjort bolagets skyldighet enligt IV.3 i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings 
takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeoverreglerna”). 

3 FUSIONSVEDERLAGET M.M. 

Inledning 

3.1 AegirBio ska erlägga Fusionsvederlag till LifeAssays aktieägare enligt vad som 
framgår nedan. 



  3 

Fusionsvederlag 

3.2 Aktieägare i LifeAssays kommer i fusionsvederlag erhålla cirka 0,0616 aktier i 
AegirBio för varje innehavd aktie i LifeAssays (”Fusionsvederlaget”).1 

Fraktioner 

3.3 Endast hela aktier i AegirBio kommer att erläggas till aktieägare i LifeAssays som 
Fusionsvederlag. AegirBio och LifeAssays kommer därför att uppdra åt en tredje 
part (”Fondkommissionären”) att lägga samman alla fraktioner av aktier i 
LifeAssays (”Fraktioner”) som inte berättigar till en hel ny aktie i AegirBio som 
Fusionsvederlag och det sammanlagda antalet aktier i AegirBio som motsvarar 
sådana Fraktioner kommer därefter att säljas av Fondkommissionären på 
Nasdaq First North Growth Market. Försäljningen ska ske snarast efter 
registreringen av Fusionen hos Bolagsverket. Redovisningen av 
försäljningslikviden för försäljningen av Fraktioner ska ske genom 
Fondkommissionärens försorg och därefter utbetalas till de som är berättigade 
till det i proportion till värdet av de Fraktioner som innehas omedelbart innan 
försäljningen. Denna betalning ska ske så snart som praktiskt möjligt efter sådan 
försäljning av Fraktionerna. 

Fusionsvederlagsaktier 

3.4 Fusionsvederlaget kommer att utgöras av aktier i AegirBio som antingen 
nyemitterats, efter beslut av aktieägare i AegirBio vid den bolagstämma som 
kommer att ta ställning till Fusionsplanen, eller av sådana aktier som ägs av 
LifeAssays idag.  

3.5 De aktier som emitteras i AegirBio som Fusionsvederlag till aktieägarna i 
LifeAssays ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter Genomförandet. 
Aktieägarna i LifeAssays kommer att ha rätt till vinstutdelning i AegirBio i enlighet 
med bestämmelserna i AegirBios bolagsordning. 

3.6 Det totala antalet aktier som kommer att emitteras till LifeAssays aktieägare 
såsom Fusionsvederlag kommer att baseras på antalet utestående LifeAssays-
aktier vid tidpunkten för Genomförandet av Fusionen. Under antagande att 
antalet utestående aktier per dagen för detta pressmeddelande är oförändrat vid 
Genomförandet kommer 1 734 287 aktier att emitteras av AegirBio för att, vid 
sidan av de 3 125 000 aktier i AegirBio som LifeAssays äger idag, utgöra de 
sammanlagt 4 859 287 aktier i AegirBio som Fusionsvederlaget består av. 
Styrelserna förbehåller sig emellertid rätten att gemensamt besluta att hela 
Fusionsvederlaget ska bestå av nyemitterade aktier i AegirBio vilket även 
möjliggörs av förslaget till det ifrågavarande emissionsbeslutet. 

4 REDOVISNING AV FUSIONSVEDERLAG 

4.1 Berättigade att erhålla Fusionsvederlag kommer att vara de aktieägare som är 
upptagna i LifeAssays aktiebok per dagen för Bolagsverkets registrering av 
Fusionen (se avsnitt 7 ”Fusionens Genomförande” nedan). Styrelsen äger dock 
rätt att – för det fall det krävs till följd av den praktiska hanteringen – senarelägga 

 
1 Antalet fusionsvederlagsaktier, dvs. 4 859 287 dividerat med antalet utestående aktier i LifeAssays.  
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denna dag. En sådan senareläggning kommer att kommuniceras snarast efter 
att sådant beslut är fattat. 

4.2 I den mån inte annat följer av nedanstående kommer Fusionsvederlaget 
redovisas efter att Bolagsverket registrerat Fusionen genom att 
Fondkommissionären på varje vederlagsberättigads VP-konto registrerar det 
antal AegirBio-aktier som tillkommer denne. Samtidigt ska dennes aktieinnehav 
i LifeAssays avregistreras från samma konto. Fusionsvederlaget kommer 
således att fördelas ut och inga åtgärder kommer att erfordras av LifeAssays 
aktieägare avseende detta. De nya aktierna i AegirBio som utges som 
Fusionsvederlag berättigar till de rättigheter som tillkommer aktieägare från och 
med dagen för registrering av aktierna hos Bolagsverket. 

4.3 Redovisningen av försäljningslikviden för försäljningen av Fraktioner ska, som 
framgår ovan, ske genom Fondkommissionärens försorg. Redovisningen ska 
ske så snart som praktiskt möjligt efter försäljningen av Fraktionerna. 

4.4 Om aktierna i LifeAssays är pantsatta vid tidpunkten för redovisningen av 
Fusionsvederlaget ska redovisning till följd därav ske till panthavaren. Om 
aktierna i LifeAssays är förvaltarregistrerade ska redovisning till följd därav ske 
till förvaltaren. 

4.5 Registrering av Fusionen beräknas ske under andra kvartalet 2021 (se avsnitt 7 
”Fusionens Genomförande” nedan). 

5 ÅTAGANDEN FÖRE FUSIONEN 

5.1 Bolagen åtar sig att, under perioden från det att Fusionsplanen godkänns av 
respektive bolagsstämma fram till Genomförandet, vidta samtliga nödvändiga 
åtgärder för att genomföra Fusionen på de villkor som anges häri och att fortsätta 
att bedriva sina respektive verksamheter på sedvanligt sätt. Bolagen ska inte 
vidta någon av följande åtgärder utan föregående skriftligt medgivande från det 
andra bolaget: 

a) besluta om eller betala utdelning eller göra någon annan värdeöverföring 
till aktieägare, med undantag för att Bolagen får lämna sådan utdelning 
som följer av 18 kap. 11 § aktiebolagslagen; 

b) ingå eller ändra väsentliga avtal eller andra överenskommelser eller 
uppta nya betydande lån, utöver vad som faller inom bolagets normala 
affärsverksamhet, med det undantag att AegirBio får vidta åtgärder 
syftandes till att genomföra bolagets förvärvsstrategi; eller  

c) vidta andra åtgärder som är ägnade att oskäligt påverka det relativa 
värdet av Fusionsvederlaget i förhållande till värdet av aktierna i 
LifeAssays. 

6 VILLKOR FÖR FUSIONEN 

6.1 Genomförandet är villkorat av: 

1. att AegirBios aktieägare, vid en bolagsstämma i AegirBio, godkänner 
Fusionsplanen och beslutar om emissionen av de aktier som utgör hela 
eller delar av Fusionsvederlaget; 
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2. att LifeAssays aktieägare, vid en bolagsstämma i LifeAssays, godkänner 
Fusionsplanen; 

3. att Nasdaq Stockholm har beslutat att uppta de aktier som utgör 
Fusionsvederlaget till handel på Nasdaq First North Growth Market; 

4. att Fusionen inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras 
på grund av lagar, domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller liknande; 

5. att varken AegirBio eller LifeAssays brutit mot de åtaganden som anges 
under rubriken “Åtaganden före Fusionen” före den dag då Fusionen 
registreras hos Bolagsverket på ett sådant sätt som skulle leda till en 
väsentlig negativ effekt för Fusionen eller Nya AegirBio; och 

6. att inte någon förändring, omständighet eller händelse eller följd av 
förändringar, omständigheter eller händelser har inträffat som haft eller 
som rimligen skulle kunna förväntas ha en väsentlig negativ effekt på den 
finansiella ställningen eller verksamheten, inklusive LifeAssays, 
AegirBios eller Nya AegirBios omsättning, resultat, likviditet, soliditet, 
eget kapital eller tillgångar, och till följd varav den andra parten inte 
rimligen kan förväntas genomföra Fusionen. 

6.2 Har de villkor som framgår av detta avsnitt inte uppfyllts och Genomförandet inte 
skett senast den 1 november 2021 kommer Fusionen inte att genomföras och 
Fusionsplanen att upphöra att gälla, dock att Fusionen ska avbrytas och 
Fusionsplanen upphöra att gälla endast, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig 
lag, om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Fusionen eller 
för Nya AegirBio. Styrelserna förbehåller sig rätten att genom ett gemensamt 
beslut helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av ovanstående villkor. 

6.3 Styrelserna har, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, rätt att genom ett 
gemensamt beslut bestämma att skjuta upp det senaste datumet för uppfyllande 
av villkoren från den 1 november 2021 till ett senare datum. 

7 FUSIONENS GENOMFÖRANDE  

Fusionens planerade registrering 

7.1 Under förutsättning att de villkor för Fusionen som framgår av avsnitt 6 ovan har 
uppfyllts kommer Fusionen att få rättsverkan från den dag som Bolagsverket 
registrerar Fusionen (”Genomförandet”). Med hänsyn till den tid som den 
regulatoriska processen tar i anspråk förväntas datumet för sådan registrering 
infalla under andra kvartalet 2021. AegirBio och LifeAssays kommer senare att 
offentliggöra vilken dag Bolagsverket förväntas registrera Fusionen. 
Fusionsvederlaget kommer kort efter Genomförandet att registreras i Euroclear. 

LifeAssays upplösning 

7.2 LifeAssays kommer att upplösas och alla dess tillgångar och skulder övergå till 
AegirBio vid Genomförandet. 

7.3 Sista dag för handel med LifeAssays aktier förväntas vara den handelsdag som 
infaller två (2) handelsdagar före datumet för Genomförandet, med förbehåll för 
att nödvändiga förberedelser vidtagits innan en sådan ansökan lämnas in till 
Nordic Growth Market NGM AB. 
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Notering av de emitterade aktierna som utgör Fusionsvederlaget 

7.4 Den första dagen för handel på Nasdaq First North Growth Market av de nya 
aktier som kommer att emitteras av AegirBio för att utgöra Fusionsvederlaget 
beräknas infalla kort efter Genomförandet. 

8 DUE DILIGENCE 

Det har i samband med förberedelserna för Fusionen inte genomförts någon due 
diligence. 

9 RÖSTÅTAGANDE 

Aktieägare representerandes cirka 51,96 procent av aktierna och rösterna i 
AegirBio och aktieägare representerandes cirka 15,75 procent av aktierna och 
rösterna i LifeAssays har åtagit sig att rösta för Fusionen på extra bolagsstämma 
i respektive bolag (inklusive emissionen av de aktier som utgör hela eller delar 
av Fusionsvederlaget vid AegirBios extra bolagsstämma). 

10 INNEHAVARE AV VÄRDEPAPPER MED SÄRSKILDA RÄTTIGHETER I 
LIFEASSAYS 

10.1 Det finns inte några utestående aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller andra 
värdepapper som berättigar innehavaren till särskilda rättigheter i LifeAssays. 

10.2 De finns inte heller några incitamentsprogram för styrelseledamöter, ledande 
befattningshavare eller andra anställda vilka kommer att påverkas av Fusionen. 

11 ARVODE M.M. MED ANLEDNING AV FUSIONEN 

11.1 Inga särskilda arvoden eller förmåner, i den mening som avses i 
aktiebolagslagen, kommer att utbetalas till någon av AegirBios eller LifeAssays 
styrelseledamöter eller verkställande direktörer i samband med Fusionen. Utöver 
vad som framgår nedan kommer inte heller några sådana arvoden eller förmåner 
att utgå till bolagens revisorer. 

11.2 Arvoden till revisorerna i AegirBio och LifeAssays ska utgå enligt räkning för 
bland annat deras yttrande över Fusionsplanen, deras granskning av 
fusionsdokumentet och annat arbete som utförs av revisorerna med anledning 
av Fusionen. 

Till denna Fusionsplan biläggs även: 

1. AegirBios årsredovisning för räkenskapsåret 2019. 
2. LifeAssays årsredovisningar för räkenskapsåren 2017, 2018 och 2019. 
3. AegirBios delårsrapport för perioden januari – september 2020. 
4. LifeAssays delårsrapport för perioden januari – september 2020. 
5. Revisorernas yttrande avseende Fusionsplanen enligt 23 kap. 11 § 

aktiebolagslagen. 
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