
Kära aktieägare

Sammanfattning Fusionserbjudande och emissionserbjudande 
Tectona Capital AB (”Bolaget eller Tectona”) har fått ett erbjudande om att 
fusioneras ihop med ett annat bolag som styrelsen finner attraktivt och 
styrelsen föreslår därför att Tectonas aktieägare antar erbjudandet.  

Erbjudandet innebär i korthet att Tectona förvärvar en annan verksamhet, 
Cardeon, ett etablerat investmentbolag inom ”health tech”, genom emission av 
egna aktier och byte av namn till Cardeon. Cardeons marknadsvärde bedöms av 
styrelsen för Cardeon till 215 miljoner kronor och Tectonas aktieägare behåller 
7,46 % av aktiekapitalet i bolaget efter genomförd fusion. En stor fördel för 
aktieägarna i Tectona blir också att aktiehandeln blir mer likvid. Eftersom 
Cardeons verksamhet skiljer sig från Tectona är fusionens genomförande 
villkorad av att Tectonas nuvarande verksamhet säljs ut. I syfte att möjliggöra 
fusionen har bolaget Sweteak AB (”Sweteak”) lagt ett bud på samtliga aktier i 
dotterbolaget Tryout Inc i vilket Tectonas nuvarande verksamhet bedrivs. 
Samtidigt erbjuds samtliga aktieägare i Tectona att förvärva Tectonas aktier i 
Sweteak och kan på så sätt fortsätta ta del av fastighetsinvesteringarna i 
Panama. Genom fusionen och utförsäljning av befintlig verksamhet övertar 
Cardeon Tectonas marknadsplats och organisationsnummer, vilket inkluderar 
befintliga skattemässiga underskott på över 12 mkr. 

För att fatta beslut om fusion och utköp av befintlig verksamhet kallar Tectona 
till stämma. Se separat kallelse på hemsidan.  

Om stämman i Tectona beslutar att godkänna fusionen och utköpet så avser 
även Sweteaks styrelse att förslå stämman i Sweteak att rikta ett erbjudande 
till Tectonas aktieägare att teckna ytterligare aktier i Sweteak.  



Bakgrund och orsak till fusion 
Sedan 2018 har fastighetsmarknaden i Panama varit svag, med följd av fallande 
aktiekurs för Tectona. Under Coronapandemin införde Panama mycket stränga 
restriktioner vilket drabbade många invånares möjlighet till att arbeta och 
därmed också Tectonas verksamhet i Panama på ett väsentligen negativt sätt. 
Bland annat infördes ny lagstiftning vilken innebar att fastighetsägare fråntogs 
rätten att avhysa hyresgäster som inte betalade hyran. Lagstiftning gäller 
alltjämt och det är osäkert när den kommer att ändras eller upphöra att gälla. 
Det svaga marknadsläget resulterade i att hyresintäkterna för Bolaget 
halverades och att den finansiella situationen försämrades. Efter det att 
restriktionerna har lättats upp har situationen blivit bättre men situationen har 
blivit betydligt svårare med att bedriva affärsverksamhet på en marknad och 
inom en jurisdiktion där nationell lagstiftning begränsar fastighetsägares 
möjligheter att vidta åtgärder mot hyresgäster som inte erlägger avtalad hyra. 
Bolaget har under en längre tid slitit med negativt kassaflöde och ledningen ser 
en möjlighet i att reducera kostnader genom att fortsättningsvis bedriva 
verksamheten i en onoterad miljö.  

Vidare finns Panama nu upptagen på EU kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2016/1675] över högrisktredjeländer. Till följd av detta har Bolaget erfarit 
problem med svenska banker som, med hänvisning till 
penningtvättsregelverket, inte vill öppna nya bankkonton åt Bolaget. Bolagets 
nuvarande bank har även lyft frågan om inte befintligt bankkonto kan komma 
att behöva stängas ner.  

Situation har kraftigt begränsat möjligheten att ytterligare finansiera Bolaget, 
såväl av privata investerare som banker. Styrelsen ser därmed att det blir svårt 
att lyckas med föresatsen att få Bolaget att växa de närmaste åren så som 
önskat och så som var tanken vid notering.  

Följdeffekter av det som har skett har blivit att Tectonas aktiekurs sjunkit och 
att likviditeten i aktien är låg.  

Mot ovanstående bakgrund har Bolagets styrelse diskuterat Bolagets ekonomi 
och framtid samt möjligheten att avnotera Bolagets aktier i syfte att minimera 
kostnader.  

 

 



I samband med de diskussioner som Bolaget har haft med NGM har Bolaget 
hänvisats att kontakta finansiella rådgivare i syfte att söka andra bolag som är 
intresserade av att genomföra ett omvänt förvärv. Genom Aalto Capital AB har 
Tectona kommit i kontakt med Cardeon AB som önskar marknadsnotera sina 
aktier och bredda sin ägarbas.  

Cardeon har lämnat ett erbjudande innebärande att Tectona absorberar 
Cardeon genom fusion. Genom detta förfarande uppnås såväl 
marknadsnotering som bredare ägarbas för Cardeon. Styrelsen för Tectona 
anser att en fusion med Cardeon ligger i Tectonas och dess aktieägares 
intresse. Fusionen stärker Tectonas finansiella ställning. 
 
Tectonas aktieägare kommer genom fusionen att tillföras ett betydande värde 
och dessutom bedöms likviditeten i aktien öka markant.  
 
Redogörelse avseende fusionen mellan Tectona och Cardeon 
Erbjudandet innebär att Tectona absorberar Cardeon genom fusion som är ett 
etablerat investmentbolag inom ”health tech”. Genom fusionen upplöses 
Cardeon som bolag och Tectona emitterar egna aktier såsom vederlag till 
Cardeons aktieägare. Cardeons marknadsvärde bedöms till 215 mkr och efter 
genomförd emission kommer Tectonas befintliga aktieägare att äga ca 7,5 % av 
aktiekapitalet i Bolaget, medan Cardeons befintliga aktieägare kommer att äga 
ca 92,5 %, av aktiekapitalet i Tectona. En inte oväsentlig fördel för aktieägarna i 
Tectona blir också att aktiehandeln blir mer likvid. 
 
Fusionen är villkorad av att Tectonas nuvarande innehav i dotterbolaget Tryout 
INC samt i intressebolaget Sweteak avyttras.  
 
Sweteak erbjuder sig att köpa aktierna i Tryout INC från Tectona Capital AB 
Sweteak AB (publ) med org.nr. 556797-7094 har erbjudit sig att förvärva 
Tectonas samtliga aktier i Tryout INC.  
  
Sweteak är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktieägarkrets består av ca 170 
personer. Sweteaks verksamhet består av skogsplantering i Panama. Styrelsen 
för Sweteak utgörs av Johan Skålén, Bengt Thorn och Jason Tummings. Johan 
Skålén och Bengt Thorn ingår även i Tectonas styrelse.  

 



Erbjudandet för utköpet av Tryout INC är 4 mkr och baseras på de blandade 
möjligheter och risker och bedöms rimlig mot bakgrund av Tectonas nuvarande 
marknadssituation och ligger inom fairness opinion värderingen som utförts av 
Aalto capital. Sweteak avser att fortsätta utveckla verksamheten i onoterad 
miljö framöver och kommer inte att överta Tectonas skattemässiga underskott 
på 12 mkr. 
 
Erbjudandet är villkorat av: 

1. att fusionen mellan Tectona och Cardeon genomförs,  
2. att Tectonas aktier i Sweteak förvärvas av Tectonas aktieägare, 

 

Tectona Capital AB erbjuder samtliga aktieägare i Tectona att förvärva dess 
aktier i Sweteak 
Tectona äger 379 877 stycken aktier i Sweteak AB (motsvarande 23 %). För att 
möjliggöra fusionen erbjuds samtliga aktieägare i Tectona att på lika villkor 
(dvs. 1 SEK per aktie) köpa ut dessa aktier pro rata (dvs. i förhållande till 
respektive aktieägares ägarandel i Tectona). I den mån aktieägarna inte önskar 
förvärva Bolagets aktier i Sweteak har Johan Skålén åtagit sig att förvärva 
samtliga kvarvarande aktier till samma villkor.  
 
Den närmare processen för att delta i erbjudandet att förvärva Tectonas aktier i 
Sweteak kommer meddelas aktieägarna efter stämman i Tectona förutsatt att 
stämman den 23 augusti 2022 beslutar att godkänna fusionen och utköpet av 
befintlig verksamhet.     
 
Erbjudandet är villkorat av: 

1. att fusionen mellan Tectona och Cardeon genomförs, och  
2. att Sweteak förvärvar samtliga aktier i Tryout INC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Erbjudande om att teckna nya aktier i Sweteak 
För att ge samtliga aktieägare i Tectona ytterligare möjlighet att fortsätta ta del 
av hyresverksamheten i Panama har Sweteaks styrelse beslutat att föreslå för 
stämman i Sweteak att fatta beslut om riktad nyemission av nya stamaktier till 
samtliga aktieägare i Tectona pro rata (dvs. i förhållande till respektive 
aktieägares ägarandel Tectona).  
 
Förutsatt att stämman i Tectona den 23 augusti 2022 beslutar att godkänna 
fusionen och utköpet av befintlig verksamhet kommer erbjudande om teckning 
av nya aktier i Sweteak skickas ut direkt efter bolagsstämman i Tectona. 
 
Redogörelse beslutsgång 
Bolagsstämma kommer att hållas i Tectona den 23 augusti 2022 avseende 
beslut om:  

1. Att fusioneras med Cardeon genom godkännande av fusionsplan och 
emission av fusionsvederlaget samt att anta ny bolagsordning anpassad 
efter Cardeons verksamhet och namn,  

2. Att godkänna utförsäljningen av Tectonas befintliga verksamhet genom 
- att acceptera Sweteaks erbjudande att köpa aktierna i Tryout INC 

från Tectona mot kontant vederlag, och 
- att godkänna att Tectona ska lämna erbjudande till aktieägarna att 

förvärva Tectonas befintliga aktier i Sweteak.  

Samtliga beslut villkorade av varandra.  

 
Sammanfattningsvis anser styrelsen för Tectona att transaktionerna är till 
fördel för samtliga aktieägare i Tectona genom att:  

1. Likviditeten i aktien förväntas öka väsentligt.  
2. Tectonas befintliga aktieägare tillförs ett stort värde genom fusionen 

med Cardeon. 
3. Den befintliga förlustbringande verksamheten med negativt kassaflöde 

köps ut.  
4. Samtliga nuvarande aktieägare i Tectona får lika möjlighet att fortsätta ta 

del av Tectonas nuvarande verksamhet (i Tryout INC) genom att förvärva 
och teckna aktier i Sweteak.  

 
 



För vidare frågor är du välkommen att kontakta oss per epost till 
info@tectona.se eller per telefon till 08-586 107 58. 
 
Bästa hälsningar 
 
Styrelsen för Tectona Capital AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


