
 

 

 
 
Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen 
 
Styrelsen i Sdiptech AB (publ) 556672-4893 avger härmed följande redogörelse för 
händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka inträffat efter det att 
årsredovisningen avseende räkenskapsåret 1 januari 2014 – 31 december 2014 lämnades.  
 
Sedan ovannämnda årsredovisning har bolaget lämnat delårsrapporter avseenden 
perioderna Q1 2015 och Q2 2015. För perioden därefter framgår alla händelser av väsentlig 
betydelse för bolagets ställning av de pressmeddelanden som lämnats av bolaget. 
 
Den större renodling och förenkling av strukturen, namnbyte samt förändringar av styrelse 
och ledning som skett beskrivs nedan i mer detalj. 
 
Den 15 oktober 2015 hölls en extra bolagsstämma som biföll styrelsens förslag till 
förändringar som bland annat syftade till att förenkla strukturen samt tydliggöra Bolagets 
fokus på förvärv, drift och utveckling av nischade tekniska verksamheter.  Förslaget innebar 
att verksamhetsområdet Venture Management ("VM-verksamheten") säljs till Serendipity 
Ixora AB ("Ixora"), förändringar av styrelsen och att Bolaget byter namn. 
 
Bolagsstämman beslutade att VM-verksamheten ska säljas till Ixora. VM-verksamheten har 
värderats till cirka 284 Mkr.  
 
Serendipity Innovations föreslås byta namn till Sdiptech. 
 
Jakob Holm valdes till ny VD. Den befintliga VD:n Saeid Esmaeilzadeh valdes istället bli 
styrelseledamot och styrelsen består i övrigt av Ashkan Pouya som ordförande och Mikael 
Lönn som ledamot. Därmed avgick Cecilia Gunne, Bengt-Arne Vedin och Håkan Gustavsson 
som ledamöter i samband med stämman, men de kvarstår som ledamöter i Ixora. 
 
Betalning för VM-verksamheten ska ske dels genom en kontant ersättning om cirka 79 Mkr 
som ska erläggas kvartalsvis, dels genom en apportemission till Bolaget av en ny röststark 
aktieklass i Ixora med samma ekonomiska rättigheter som Ixoras befintliga preferensaktier. 
Värdet av de nyemitterade aktierna uppgår till cirka 205 Mkr. 
 
En extra bolagsstämma i Ixora hölls i samband med bolagsstämman i Bolaget och beslutade 
om att de stamaktier som Bolaget äger i Ixora löses in vederlagsfritt. 
 
 
Stockholm i november 2015 
 
 
Styrelsen i Sdiptech AB (publ) 
 
 


