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Högsta domstolen i Bermuda godkänner VEF-koncernens 
domicilbyte

På begäran av högsta domstolen i Bermuda (” ”) kallade styrelsen i VEF Ltd. (” ” eller ” ”) Domstolen VEF Bolaget

den 15 april 2021 till en stämma för innehavare av depåbevis (” ”) i Bolaget (” ”) för Depåbevis Scheme-stämman

att rösta om det föreslagna domicilbytet för VEF-koncernen från Bermuda till Sverige (” ”), genom Domicilbytet

ett så kallat scheme of arrangement enligt bermudiansk rätt (” ”). Scheme-stämman, Scheme of Arrangement
som hölls omedelbart efter årsstämman i Bolaget den 6 maj 2021, beslutade enhälligt att godkänna Scheme of 

Arrangement och, i förlängningen, Domicilbytet. Den 27 maj 2021 ansökte VEF att Domstolen skulle fastställa 

Scheme of Arrangement. Bolagets ansökan behandlades och Scheme of Arrangement fastställdes vid en 

förhandling i Domstolen den 7 juni 2021.

I enlighet med Domstolens beslut kommer Bolaget nu att implementera Scheme of Arrangement, varigenom 

svenska depåbevis representerade stamaktier i VEF Ltd. kommer att bytas ut mot stamaktier i det nya 

koncernmoderbolaget VEF AB (publ). Depåbevisinnehavare behöver inte vidta några åtgärder för att deras 

depåbevis i VEF Ltd. ska bytas ut mot aktier i VEF AB (publ), då utbytet sker automatiskt. Avstämningsdagen för 

utbytet av depåbevisen i Bolaget till stamaktier i VEF AB (publ) i avstämningsregistret förväntas vara den 6 juli 

2021.

Som ett led i ovan avser Bolaget verkställa en uppsägning och avnotering av Depåbevisen, där ett meddelande 

om uppsägning av Depåbevis förväntas offentliggöras i Svenska Dagbladet omkring den 11 juni 2021 och sista 

dag för handel förväntas vara den 2 juli 2021. Depåbevisinnehavare som inte önskar få sina Depåbevis utbytta 

mot stamaktier i VEF AB (publ) måste således avyttra sitt innehav av Depåbevis senast den 2 juli 2021. VEF AB 

(publ) har också ansökt om upptagandet till handel av stamaktien på Nasdaq First North Growth Market, med 

förväntat kortnamn VEFAB och med förväntad första dag för handel den 5 juli 2021. VEF AB (publ):s ansökan om 

upptagandet till handel av stamaktien på Nasdaq First North Growth Market är föremål för sedvanliga villkor.

En informationsbroschyr som beskriver Domicilbytet och vissa skattefrågor kommer skickas till 

direktregistrerade depåbevisinnehavare per post. Denna informationsbroschyr, tillsammans med andra 

handlingar som beskriver Domicilbytet, är även tillgängliga på Bolagets hemsida, .www.vef.vc

Meddelande till amerikanska investerare i VEF Ltd.: Domicilbytet avser depåbevis i ett bermudianskt bolag 

som är en ”foreign private issuer” (såsom definierat enligt regel 3b-4 i den amerikanska Securities Exchange Act 

från 1934, enligt dess nuvarande lydelse (” ”)) och genomförs genom ett scheme of US Exchange Act

arrangement i enlighet med bermudiansk rätt (ett ” ”). En transaktion som verkställs Scheme of Arrangement
genom ett Scheme of Arrangement är inte föremål för bestämmelserna om offentliga uppköpserbjudanden eller 

bestämmelserna om fullmaktsbegäran under US Exchange Act. Således är Domicilbytet främst föremål för de 

informationsgivningskrav och -praxis som är tillämpliga på Scheme of Arrangement i Bermuda, vilka skiljer sig 

från amerikanska informationsgivningskrav avseende offentliga uppköpserbjudanden och fullmaktsbegäran. Det 

kommer inte att ske något publikt erbjudande av värdepapper i USA. Utgivande av aktier enligt Domicilbytet och 

Scheme of Arrangement kommer inte att registreras under den amerikanska Securities Act från 1933, i dess 

nuvarande lydelse (” ”), och kommer att ges ut i enlighet med undantaget i paragraf 3(a)(10) i US Securities Act
US Securities Act. Varken den amerikanska Securities and Exchange Commission eller någon amerikansk, statlig 

värdepapperskommission har godkänt eller underkänt utgivandet av aktier i samband med Domicilbytet och 

Scheme of Arrangement, eller fastslagit huruvida detta offentliggörande är korrekt eller fullständigt. Samtliga 

påståenden om motsatsen utgör en brottslig handling i USA. Aktier utgivna enligt Domicilbytet och Scheme of 

Arrangement kommer inte emitteras till ”US persons” (såsom definierat i Regulation S i US Securities Act, såvida 

sådana personer inte är ”qualified purchasers” i den mening som avses i paragraf 3(c)(7) den amerikanska 

Investment Company Act från 1940, enligt dess nuvarande lydelse.

http://www.vef.vc/
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Framåtriktade uttalanden: Detta offentliggörande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Dessa framåtriktade 

uttalanden kan identifieras genom användning av framåtriktad terminologi, inklusive uttryck som ”anser”, ”

föreställer”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”kan”, ”kommer” eller ”ska”, eller, i vissa fall, dess 

motsvarande negativa term, eller andra varianter eller jämförbar terminologi. Dessa framåtriktade uttalanden 

innefattar alla angelägenheter som inte avser historiska fakta och som innefattar uttalanden om Bolagets eller 

dess dotterbolags avsikter, uppfattningar eller nuvarande förväntningar om, bland annat, Bolagets eller dess 

dotterbolags verksamhetsresultat, finansiella ställning, likviditet, framtidsutsikter, tillväxt, strategier och branscher 

i vilka de är verksamma. Till sin natur innefattar framåtriktade uttalanden risker och osäkerheter, eftersom de 

hänför sig till händelser och beror på omständigheter som inte med säkerhet kommer att inträffa i framtiden. 

Läsare uppmärksammas på att framåtriktade uttalanden inte är garantier om framtida resultat och att faktiska 

resultat eller utveckling kan avvika väsentligt från vad som anges eller antyds i de framåtriktade uttalandena i 

detta offentliggörande, och därmed inte utgör indikationer på resultat eller utveckling för efterföljande 

tidsperioder. De framåtriktade uttalandena och informationen i detta offentliggörande anges per datumet för 

detta offentliggörande och Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera några 

framåtriktade uttalanden eller någon information, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller 

annan omständighet, såvida det inte krävs enligt tillämpligt värdepapperslagstiftning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Stenlund, CFO: +46 (0) 8-545 015 50

Om oss

VEF Ltd är ett investmentbolag vars syfte är att investera i bolag i ett tidigt skede som erbjuder moderna 

finansiella tjänster i tillväxtmarknader. Vi tar minoritetsandelar, är aktiva investerare med styrelserepresentation i 

våra portföljbolag och strävar efter att alltid backa de bästa entreprenörerna på de marknader vi är aktiva i. Vi 

fokuserar på stora tillväxtmarknader och investerar över hela spektrat av finansiella tjänster inklusive betalningar, 

kreditgivning, mobila lösningar och förmögenhetsförvaltning. VEFs depåbevis (SDB) är noterade i Sverige på 

Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet VEFL SDB. För mer information om VEF, besök www.vef.vc. 
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VEFs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Pareto Securities AB, +46 8 402 50 00, 

certifiedadviser.se@paretosec.com.
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