
Styrelsens förslag till beslut om godkännande enligt 16 kap. aktiebolagslagen av 

Poolia Sverige AB:s överlåtelse av aktier i dotterbolaget Poolia Syd AB till 

anställda 

 

 

Styrelsen i  Poolia AB (publ), org. nr 556447-9912, föreslår att bolagsstämman 

beslutar att godkänna ett aktieöverlåtelseavtal mellan bolagets helägda dotterbolag 

Poolia Sverige AB, org. nr 556532-4232, och Stavros Constantinou, Sanna Axell och 

Amanda Pierreville.  

 

Bolagets helägda dotterbolag Poolia Sverige AB och Stavros Constantinou, Sanna Axell 

och Amanda Pierreville har för avsikt att ingå ett aktieöverlåtelseavtal med följande 

huvudsakliga innebörd. Avtalet avser en överlåtelse av totalt 50 aktier motsvarande 

totalt 5 procent av aktierna och rösterna i Poolia Syd AB till Stavros Constantinou, 

Sanna Axell respektive Amanda Pierreville till en köpeskilling om totalt 350 000 kr. Av 

dessa aktier ska Stavros Constantinou erhålla 30 aktier till en köpeskilling om 210 000 

kr, och Sanna Axell respektive Amanda Pierreville 10 aktier till en köpeskilling om 70 

000 kr vardera. Köpeskillingen har fastställts genom en värdering utförd av rådgivaren 

Skarpa. Värderingen avser Poolia IT AB då verksamheten som Stavros Constantinou, 

Sanna Axell respektive Amanda Pierreville arbetar med ska överföras till Poolia Syd AB 

per årsskiftet 2021/2022. Tillträdet till aktierna ska ske den 1 januari 2022. Vid tillträdet 

ska Stavros Constantinou, Sanna Axell och Amanda Pierreville samt Poolia Sverige AB 

ingå aktieägaravtal som reglerar deras gemensamma ägande av Poolia Syd AB. 

Aktieöverlåtelseavtalet har därför villkorats av aktieägaravtalets ingående. 

 

De föreslagna överlåtelserna är ett led i att skapa en större delaktighet och engagemang 

för personer som är av betydelse för verksamheten. Genom överlåtelsen skapas 

förutsättningar för att behålla och öka engagemanget för de berörda personerna samt 

även för att öka omsättningen och vinsten i verksamheten ifråga. Detta bedöms vara till 

fördel för hela koncernen och ytterst även för aktieägare i Poolia AB (publ). 

 

Styrelsen bedömer att de förhandlade villkoren för transaktionen, inklusive 

köpeskillingen, är marknadsmässiga och att aktieöverlåtelseavtalet i övrigt innehåller 

sedvanliga villkor. Styrelsen föreslår därför att extra bolagsstämman godkänner 

överlåtelsen enligt aktieöverlåtelseavtalet.  

 

Eftersom Stavros Constantinou (affärsområdeschef), Sanna Axell (konsultchef) och 

Amanda Pierreville (konsultchef) är anställda i Poolia IT AB är överlåtelsen en sådan 

transaktion som enligt 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen) ska godkännas av 

bolagsstämman med en kvalificerad majoritet om nio tiondelar av såväl de avgivna 

rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

 

Kopia av Skarpas värdering finns tillgänglig på bolagets kontor på Torsgatan 11 i 

Stockholm och på bolagets webbplats (www.poolia.se). 

 

1.   

Stockholm i september 2021 

Poolia AB (publ) 

Styrelsen 


