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Styrelsens för ContextVision AB yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen/ The 

statement of the board of directors of ContextVision AB in accordance with Chapter 18, 

Section 4 of the Swedish Company Act  

Med anledning av att styrelsen föreslår att extra bolagsstämman den 10 december 2021 beslutar om att 

dela ut samtliga aktier i bolagets helägda svenska dotterbolag Inify Laboratories AB (under namnändring 

från Goldcup 100833 AB), org.nr 559345-4431, ("Inify Laboratories") inkluderande ContextVision AB:s 

nuvarande verksamhetsgren Digital Pathology till aktieägarna i ContextVision AB, får styrelsen härmed 

avge följande yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. / Due to the board of directors' proposal that the 

extraordinary general meeting on 10 December 2021 resolves that all shares in the company's wholly-owned 

Swedish subsidiary Inify Laboratories AB (under name change from Goldcup 100833 AB), reg.no 559345-4431, 

("Inify Laboratories") containing ContextVision AB's current business segment Digital Pathology to be 

distributed to the shareholders in ContextVision AB, the board of directors may hereby issue the following 

opinion in accordance with Chapter 18, Section 4 of the Swedish Companies Act. 

Inify Laboratories är under bildande och innan utdelningen genomförs kommer materiella tillgångar, 

immateriella tillgångar, IP-rättigheter samt kontanta medel till ett sammanlagt värde om 31 253 000 

kronor att överföras från ContextVision AB till Inify Laboratories ("Carve-outen"). Värdet på utdelningen 

av aktierna i Inify Laboratories bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av 

aktierna till ContextVision AB:s aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. ContextVision 

AB uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om 31 753 000 kronor, vilket 

därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna./ Inify Laboratories is under formation and 

before the Before the distribution is carried out, tangible assets, intangible assets, intellectual property rights 

and cash corresponding to an aggregate value of SEK 31,253,000 will be transferred from ContextVision AB 

to Inify Laboratories (the "Carve Out"). The value of the distribution of the shares in Inify Laboratories is 

determined based on the book value at the time of the distribution of the shares to ContextVision AB's 

shareholders by application of relevant accounting rules. ContextVision AB estimates the book value at the 

time of the distribution to be SEK 31,753,000, which hence is the total value that is proposed to be distributed 

to the shareholders. 

Enligt bolagets senaste fastställda balansräkning finns 30 955 000 kronor i fritt eget kapital. Något tidigare 

beslut om värdeöverföring har inte fattats sedan balansräkningen fastställdes och inga förändringar i det 

bundna kapitalet har medfört att det disponibla beloppet för utdelning enligt 17 kap. 3 § första stycket 

aktiebolagslagen begränsas. I samband med Carve-outen kommer den del av ContextVision AB:s  fond för 

utvecklingsutgifter som hänför sig till Digital Pathology, uppgående till 13 293 717 kr, att upplösas, vilket 

innebär att ContextVision AB:s fria egna kapital kommer att öka med motsvarande belopp. Det finns 

således utrymme i det disponibla beloppet för förestående utdelningsförslag. Efter utdelningen av 

ContextVision AB:s aktier i Inify Laboratories i enlighet med styrelsens förslag bedöms det enligt 17 kap. 

3 § första stycket aktiebolagslagen kvarvarande disponibla beloppet uppgå till cirka 12 495 717 kronor. 

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital, i enlighet med 17 kap. 3 § första 

stycket aktiebolagslagen, efter föreslagen utdelning. Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och 

koncernens egna kapital efter föreslagen utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till 

verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen är 

försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i 

aktiebolagslagen. Styrelsen vill därvid framhålla följande:/ According to the company's latest approved 

balance sheet, the company has SEK 30,955,000 in unrestricted equity. No previous resolution on value 

transfer has been made since the balance sheet was adopted and no alterations in the restricted equity have 

resulted in the available capital for dividends, pursuant to Chapter 17, Section 3, first paragraph of the 



Swedish Companies Act, to be limited. In connection with the Carve Out, the portion of ContextVision AB's 

fund for development costs relating to Digital Pathology, amounting to SEK 13,293,717, will be dissolved, 

implying that ContextVision AB's unrestricted equity will increase with the same amount. The board of 

directors therefore assesses that the proposed dividend falls within the available unrestricted equity. 

Following the distribution of ContextVision AB's shares in Inify Laboratories in accordance with the board 

of directors' proposal it is assessed, pursuant to Chapter 17, Section 3, first paragraph of the Swedish 

Companies Act, that the remaining available capital will amount to approximately SEK 12,495,717. 

The board of directors finds that there will be full coverage for the restricted equity of the company in 

accordance with Chapter 17, Section 3, Paragraph 1 of the Swedish Companies Act, after distribution of the 

proposed dividend. It is the board of directors’ assessment that after distribution of the proposed dividend, 

the equity of the company and the group will be sufficient with respect to the kind, extent, and risks of the 

operations The board of directors also finds that the proposed dividend is justifiable with regard to the 

parameters specified in Chapter 17, Section 3, second and third paragraphs of the Swedish Companies Act. 

The board of directors would like to emphasize the following:  

Bolagets och koncernens soliditet bedöms även efter den föreslagna utdelningen vara god i förhållande 

till den bransch koncernen är verksam inom. Enligt styrelsens uppfattning kommer den föreslagna 

utdelningen inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser och 

bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl förändringar med avseende på likviditeten 

som oväntade händelser. / After the proposed distribution, the financial strength of the company and the 

group is assessed to continue to be good in relation to the industry in which the group is operating. In the 

board of directors' view, the proposed dividend will not affect the company's and the group's ability to meet 

its payment obligations and the company and the group is well prepared to handle both changes with regard 

to liquidity and unexpected events. 

Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla 

eventuella förluster. Föreslagen utdelning förväntas inte att negativt påverka bolagets och koncernens 

förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar i enlighet med styrelsens planer. / The 

board of directors believes that the company and the group have the means to take future business risks and 

also to withstand possible losses. The proposed dividend is not expected to negatively affect the company's 

and the group's ability to make further commercially motivated investments in accordance with the board 

of directors' plans. 

Utöver vad som ovan anförts har styrelsen övervägt andra kända förhållanden vilka kan ha betydelse för 

bolagets och koncernens finansiella ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit som gör att 

föreslagen utdelning inte framstår som försvarlig. / In addition to what has been stated above, the board of 

directors has considered other known factors that may be important for the company's and the group's 

financial position. No circumstance has emerged which means that the proposed dividend does not appear 

to be justifiable. 

Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets egna kapital efter föreslagen utdelning att vara tillräckligt 

stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. / According to the board of directors' 

assessment, the company's equity after the proposed dividend will be sufficiently large in relation to the 

nature, scope and risks of the business. 

Med hänsyn till ovanstående anser styrelsen att den föreslagna utdelningen av samtliga aktier i Inify 

Laboratories är förenlig med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § 2-3 stycket aktiebolagslagen. / Reflecting this, 

the board of directors considers the proposed dividend distribution of all the shares in Inify Laboratories to 

be compatible with the rules of reason expressed in Chapter 17, Section 3, Paragraphs 2-3 of the Swedish 

Companies Act. 
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