
Information till 
Depåbevisinnehavare  
i VNV Global Ltd.
Information till innehavare av svenska depåbevis (”Depåbevis”) i VNV Global Ltd. 
(”VNV Bermuda”, ”Bolaget” eller ”Bermuda-bolaget”) med anledning av det pågående 
domicilbytet i VNV Global-koncernen från Bermuda till Sverige (”Domicilbytet”).

Viktig information
Detta dokument har tagits fram i syfte att tillhandahålla information till Depåbevis-
innehavarna i VNV Bermuda med anledning av det pågående Domicilbytet och 
 utbytet av värdepapper. Ytterligare handlingar som beskriver Domicilbytet och 
Scheme of Arrangement (såsom definierat nedan) finns tillgängligt på Bolagets 
 hemsida, www.vnv.global. 

This document is also available in English.

https://www.vnv.global
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Bakgrund 
och motiv

Den 7 april 2020 offentliggjorde 
Bolaget styrelsens förslag att genom-
föra ett domicilbyte i VNV Global-
koncernen från Bermuda till Sverige. 

På begäran av högsta domsto-
len i Bermuda (”Domstolen”) kall-
lade styrelsen i Bolaget den 28 april 
2020 till en särskild stämma för 
innehavare av Depåbevis  i Bolaget 
(”Särskild Stämma”) för att rösta om 
det föreslagna Domicilbytet, genom 
ett så kallat scheme of arrangement 
enligt bermudiansk rätt (”Scheme 
of Arrangement”). Den Särskilda 
Stämman, som hölls omedelbart efter 
årsstämman i Bolaget den 12 maj 

2020, beslutade enhälligt att god-
känna Scheme of Arrangement 
och, i förlängning, det föreslagna 
Domicilbytet. Den 2 juni 2020 
ansökte Bolaget att Domstolen skulle 
fastställa Domicilbytet genom Scheme 
of Arrangement. Bolagets ansökan 
behandlades och fastställdes vid en 
förhandling i Domstolen den 9 juni 
2020.

Bolaget bedömer att Domicilbytet 
kommer att öka VNV Global-
koncernens strategiska flexibilitet 
utan att det medför några märkbara 
risker på den operativa verksamhets-
modellen, långsiktiga strategin och 

förmågan att bibehålla en globalt kon-
kurrenskraftig bolagsskattesats. 

Bolaget har noga övervägt effek-
terna av Domicilbytet på dess aktie-
ägare. Sverige har ett välutveck-
lat rättssystem som främjar en hög 
standard av bolagsstyrning och VNV 
Global-koncernen kommer fortsatt 
vara föremål för IFRS rapporterings-
krav, Nasdaq Stockholms regler om 
bolagstyrning och Svensk kod för 
bolagsstyrning. 

Hamilton, Bermuda, 10 juni 2020
VNV GLOBAL LTD.
Styrelsen



3Beskrivning av 
Domicilbytet

Domicilbytet implementeras 
genom det fastställda Scheme of 
Arrangement, varigenom Depåbevis i  
VNV Bermuda byts ut mot stamaktier 
i det nya koncernmoderbolaget VNV 
Global AB (publ), org.nr 556677-7917 
(”VNV Sverige” eller det ”Svenska 
Bolaget”). Depåbevisinnehavare behö-
ver inte vidta några åtgärder för att få 
sina depåbevis i VNV Bermuda utbytta 
till aktier i VNV Sverige då utbytet sker 
automatiskt.

Domicilbytet innebär att varje 
befintlig Depåbevisinnehavare i VNV 
Bermuda kommer att inneha samma 
ägarandel och rösträtt i VNV Sverige 
som innehavaren tidigare hade i VNV 
Bermuda. Vänligen se ägarstrukturen 
nedan, som illustrerar strukturen före 
och efter Domicilbytet. Domicilbytet 
påverkar inte VNV Global-koncernens 
nuvarande eller framtida verksamhet 
eftersom det inte sker någon omstruk-
turering utöver bytet av moderbolag i 
VNV Global-koncernen. 

Indikativ tidplan Onsdag  
24 juni 2020

Utfärdande av prospekt för upptagandet till handel av det 
Svenska Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm.

Fredag  
26 juni 2020

Sista dag för handel av Depåbevis i VNV Bermuda. 
Depåbevisinnehavare som inte önskar få sina Depåbevis 
utbytta mot stamaktier i VNV Sverige måste avyttra sitt 
innehav av Depåbevis senast detta datum. 

Måndag  
29 juni 2020

Första dag för handel av stamaktier i VNV Sverige.

Tisdag  
30 juni 2020

Avstämningsdag för utbytet av Depåbevis i VNV Bermuda 
till stamaktier i VNV Sverige i avstämningsregistret.

Onsdag  
1 juli 2020

Utbyte av Depåbevis i VNV Bermuda till stamaktier i 
VNV Sverige.

Ägarstrukturen före 
och efter Domicilbytet

Depåbevisinnehavare Aktieägare

Pareto (Förvaltare)

VNV Bermuda

VNV Sverige

VNV Cypern

VNV Cypern

VNV Sverige

VNV Bermuda

Holding- och 
portföljbolag

Holding- och 
portföljbolag

Före Domicilbytet Efter Domicilbytet



4Frågor och svar

F: Måste jag som Depåbevis
innehavare vidta några särskilda 
åtgärder för att erhålla aktier i det 
Svenska Bolaget?
S: Nej. Dina Depåbevis kommer att 
bytas ut mot stamaktier i det Svenska 
Bolaget utan att några åtgärder behö-
ver vidtas från din sida. Om du för när-
varande innehar Depåbevis represen-
terande stamaktier i Bermuda-bolaget 
i fysisk form, kommer dina aktiebrev 
att upphöra att gälla som godkända 
handlingar eller bevis på ägande efter 
Domicilbytet. Överföringsagenten 
kommer att göra en elektronisk 
kontoföring i ditt namn.

F: Kommer Domicilbytet medföra att 
mitt ekonomiska intresse späds ut? 
S: Nej. Eftersom varje Depåbevis 
representerande en stamaktie i VNV 
Bermuda byts ut mot en stamaktie i 
VNV Sverige, kommer ingen utspäd-
ning av det ekonomiska intresset i 
VNV Global-koncernen att inträffa till 
följd av Domicilbytet. 

F: Var kan jag handla aktier i det 
Svenska Bolaget efter Domicilbytet? 
S: Stamaktierna i det Svenska Bolaget 
kommer att noteras på Nasdaq 
Stockholm. Det Svenska Bolaget kom-
mer i samband med noteringen att 
utfärda ett prospekt för upptagan-
det till handel av sina stamaktier på 
Nasdaq Stockholm. Prospektet för-
väntas utfärdas den 24 juni 2020 och 
första dag för handel av aktier i det 
Svenska Bolaget förväntas vara den 
29 juni 2020.

F: Är Domicilbytet en skattepliktig 
händelse för mig? 
S: Beroende på skatterättslig ställning 
och skatterättslig hemvist för den indi-
viduella Depåbevisinnehavaren, kan 
utbytet av Depåbevis i VNV Bermuda 
mot aktier i VNV Sverige få skattekon-
sekvenser för Depåbevisinnehavaren. 
Vänligen se avsnittet ”Vissa skatte-
frågor” på sida 5.

F: Utgör Domicilbytet en beskatt
ningsbar transaktion för Bermuda
bolaget eller det Svenska Bolaget?
S: Nej. Domicilbytet förväntas inte 
medföra några skatte konsekvenser för 
det Svenska Bolaget. 

F: Vilka är de mest väsentliga svenska 
skattekonsekvenserna för bolag av 
att vara organiserad som ett svenskt 
holdingbolag?
S: VNV Sverige kommer bli föremål 
för svensk bolagsskatt som för närva-
rande utgör 21,4 procent av beskatt-
ningsbar nettovinst. Innehav i onote-
rade aktier är i allmänhet undantagna 
från beskattning.

F: Kan framtida återköp av aktier i det 
Svenska Bolaget omfattas av svensk 
kupongskatt? 
S: Utbetalningar till följd av återköp 
av aktier av VNV Sverige, genom ett 
erbjudande riktat till alla aktieägare 
eller alla innehavare av aktier av ett 
visst aktieslag, kommer att bli föremål 
för svensk kupongskatt för utländska 
aktieägare. Kupongskattesatsen är 30 
procent. Skattesatsen reduceras dock 
generellt enligt tillämpliga skatteavtal. 

F: Kan framtida utdelningar i det 
Svenska Bolaget omfattas av svensk 
kupongskatt?
S: Utbetalningar av utdelningar från 
VNV Sverige till utländska aktieägare 
till följd av inlösen av aktier kommer 
bli föremål för svensk källskatt. Käll-
skatte satsen är 30 procent. Skatte-
satsen reduceras dock generellt enligt 
tillämpliga skatteavtal.
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Information som presenteras under 
avsnitt ”Skattefrågor i Sverige” utgör 
en redogörelse avseende de väsent-
liga svenska skattekonsekvenserna 
(1) för aktieägare som är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige med anled-
ning av Domicilbytet och (2) för inne-
havet av röstberättigade aktier i VNV 
Sverige för aktieägare som är obe-
gränsat skattskyldiga i Sverige, om 
inte annat anges. Information som 
presenteras under avsnitten ”Skatte
frågor i USA” och ”Skattefrågor i 
Bermuda” utgör en redogörelse avse-
ende de väsentliga amerikanska och 
bermudianska skatte konsekvenserna 
av Domicilbytet.

 Du bör konsultera en egen 
skatte rådgivare angående de skatte-
konsekvenser som Domicilbytet kan 
medföra för dig personligen samt för 
innehavet och en försäljning av aktier 
i VNV Sverige inklusive tillämplig-
heten och effekten av utländska reg-
ler och skatteavtal. 

SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
Nedan sammanfattas vissa svenska 
skattefrågor som aktualiseras med 
anledning av Domicilbytet och upp-
tagandet till handel av aktierna i 
VNV Sverige på Nasdaq Stockholm 
för fysiska personer och aktie-
bolag som är obegränsat skattskyl-
diga i Sverige, om inte annat anges. 
Sammanfattningen är baserad på nu 
gällande lagstiftning och är avsedd 
endast som generell information.

Särskilda skatteregler gäller vidare 
för vissa företagskategorier. Den 
skattemässiga behandlingen av varje 
enskild innehavare av värdepapper 
beror på dennes speciella situation. 
Varje innehavare av värdepapper bör 
rådfråga oberoende skatterådgi-
vare om de skattekonsekvenser som 
Domicilbytet och upptagandet till han-
del av aktierna på Nasdaq Stockholm 
kan medföra för dennes del.

Sammanfattningen behandlar inte:
— situationer då värdepapper innehas 
som lagertillgång i näringsverksamhet 
(skattemässigt);
— situationer då värdepapper innehas 
av kommandit- eller handelsbolag;
— situationer då värdepapper förvaras 
på ett investeringssparkonto;
— de särskilda regler om skatte-
fri kapitalvinst (inklusive avdragsför-
bud vid kapitalförlust) och utdelning 
i bolagssektorn som kan bli tillämp-
liga då investeraren innehar aktier i 
VNV Bermuda respektive VNV Sverige 
som anses vara näringsbetingade 
(skattemässigt);
— de särskilda regler som i vissa fall 
kan bli tillämpliga på aktier i bolag 
som är eller har varit fåmansföretag 
eller på aktier som förvärvats med 
stöd av sådana aktier; 
— utländska företag som bedri-
ver verksamhet från fast driftställe i 
Sverige; eller
— utländska företag som har varit 
svenska företag.

Beskattning av kapitalvinster 
Utbytet av Depåbevis i VNV Bermuda 
mot aktier i VNV Sverige vid 
Domicilbytet utgör en skattepliktig 
avyttring av Depåbevis i VNV Bermuda 
ur ett svenskt skatteperspektiv. 

Fysiska personer 
För fysiska personer som är obegrän-
sat skattskyldiga i Sverige beskattas 
kapitalinkomster såsom räntor, utdel-
ningar och kapitalvinster i inkomst-
slaget kapital. Skattesatsen i inkomst-
slaget kapital är 30 procent. 

Kapitalvinst respektive kapitalför-
lust vid Domicilbytet beräknas som 
skillnaden mellan försäljningsersätt-
ningen (det verkliga marknadsvär-
det på aktierna i VNV Sverige), efter 
avdrag för försäljningsutgifter, och 
omkostnads beloppet (av Depåbevis). 
Omkostnadsbeloppet för samtliga 
Depåbevis av samma slag och sort 
läggs samman och beräknas gemen-
samt med tillämpning av genomsnitts-
metoden. Vid försäljning av mark-
nadsnoterade Depåbevis/aktier får 
alternativt schablonmetoden använ-
das. Denna metod innebär att omkost-
nadsbeloppet får bestämmas till 20 
procent av försäljningsersättningen 
efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförlust på marknadsnote-
rade Depåbevis/aktier och andra 
marknadsnoterade värdepapper som 
beskattas som Depåbevis/aktier får 
dras av fullt ut mot skattepliktiga kapi-
talvinster som uppkommer samma 
år dels på Depåbevis, dels på andra 
marknadsnoterade värde papper som 
beskattas som Depåbevis (dock inte 
andelar i värdepappersfonder eller 
specialfonder som innehåller endast 
svenska fordringsrätter, så kallade 
räntefonder). Av kapitalförlust som 
inte dragits av genom nu nämnda 
kvittningsmöjlighet medges avdrag i 
inkomstslaget kapital med 70 procent 
av förlusten. 

Uppkommer underskott i inkomst-
slaget kapital medges reduktion av 
skatten på inkomst av tjänst och 
näringsverksamhet samt fastighets-
skatt och kommunal fastighets avgift. 
Skattereduktionen är 30 procent 
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av den del av underskottet som inte 
överstiger 100 000 SEK och 21 pro-
cent av det återstående underskottet. 
Underskott kan inte sparas till senare 
beskattningsår. 

VNV Sverige kommer att ansöka om 
allmänna råd från Skatteverket om det 
skattepliktiga värdet på aktierna i VNV 
Sverige som ska användas vid beräk-
ningen av kapitalvinst eller kapitalför-
lust med anledning av Domicilbytet.

Aktiebolag
För aktiebolag beskattas all inkomst, 
inklusive skattepliktiga kapitalvinster, i 
inkomstslaget näringsverksamhet med 
21,4 procents skatt (kommer att mins-
kas till 20,6 procent för räkenskapsår 
som börjar efter den 31 december 
2020). Beräkning av kapitalvinst res-
pektive kapitalförlust sker på samma 
sätt som för fysiska personer enligt 
vad som beskrivits ovan.

Avdrag för avdragsgill kapitalför-
lust på Depåbevis/aktier och andra 
värdepapper som beskattas som 
Depåbevis/aktier medges endast 
mot skattepliktiga kapitalvinster på 
sådana värdepapper. Kapitalförlust på 
Depåbevis/aktier och andra värdepap-
per som beskattas som Depåbevis/
aktier som inte har kunnat utnyttjas 
ett visst år, får sparas (hos det aktie-
bolag som haft förlusten) och dras 
av mot skattepliktiga kapitalvinster 
på Depåbevis och andra värdepap-
per som beskattas som Depåbevis/
aktier under efterföljande beskatt-
ningsår, utan begränsning i tiden. Om 
en kapitalförlust inte kan dras av hos 
det företag som gjort förlusten, får 
den dras av mot skattepliktiga kapital-
vinster på Depåbevis/aktier och andra 
värdepapper som beskattas som 
Depåbevis/aktier hos ett annat före-
tag i samma koncern, om det förelig-
ger koncernbidragsrätt mellan före-
tagen och båda företagen begär det 
för ett beskattningsår som har samma 
deklarationstidpunkt (eller som skulle 
ha haft det om inte något av företa-
gens bokföringsskyldighet upphör). 
Särskilda skatteregler kan vara till-
lämpliga på vissa företagskategorier 
eller vissa juridiska personer, (exem-
pelvis investmentföretag).

VNV Sverige kommer att ansöka 
om allmänna råd från Skatteverket 
om det skattepliktiga värdet på akti-
erna i VNV Sverige som ska användas 

vid beräkningen av kapitalvinst eller 
kapitalförlust en realisationsvinst eller 
realisationsförlust med anledning av 
Domicilbytet. 

Beskattning av utdelningar 
Fysiska personer 
För fysiska personer som är obegrän-
sat skattskyldiga i Sverige innehålls 
preliminär skatt på utdelningar med 
30 procent. Den preliminära skatten 
innehålls normalt av Euroclear Sweden 
eller, beträffande förvaltarregistrerade 
Depåbevis, av förvaltaren.

Aktiebolag
För aktiebolag beskattas all inkomst, 
inklusive skattepliktiga utdelningar, i 
inkomstslaget näringsverksamhet med 
21,4 procents skatt (kommer att mins-
kas till 20,6 procent för räkenskapsår 
som börjar efter den 31 december 
2020).

Aktieägare som är begränsat skattskyl
diga i Sverige
För aktieägare som är begränsat skatt-
skyldiga i Sverige och som erhåller 
utdelning på aktier i ett svenskt aktie-
bolag uttas normalt svensk kupong-
skatt. Detsamma gäller vid utbetal-
ning från ett svenskt aktiebolag i 
samband med bland annat inlösen 
av aktier och återköp av egna aktier 
genom ett förvärvserbjudande som 
har riktats till samtliga aktieägare eller 
samtliga ägare till aktier av ett visst 
slag. Skattesatsen är 30 procent. 
Kupongskatten är dock i allmänhet 
reducerad genom skatteavtal. I Sverige 
verkställer normalt Euroclear Sweden 
eller, beträffande förvaltar registrerade 
aktier, förvaltaren avdrag för kupong-
skatt. Sveriges skatteavtal medger 
generellt nedsättning av källskatten till 
avtalets skattesats direkt vid utdel-
ningstillfället förutsatt att Euroclear 
Sweden eller förvaltaren erhållit erfor-
derliga uppgifter om den utdelnings-
berättigade. Investerare berättigade till 
en reducerad skattesats enligt skatte-
avtal kan begära återbetalning från 
Skatteverket om källskatt har innehål-
lits med en högre skattesats. 

Aktieägare som är begränsat skatt-
skyldiga i Sverige kapitalvinstbeskat-
tas normalt inte i Sverige vid avyttring 
av aktier. Aktieägare kan emeller-
tid bli föremål för beskattning i sin 
hemviststat. 

Enligt en särskild regel är dock 
fysiska personer som är begrän-
sat skattskyldiga i Sverige föremål 
för kapitalvinstbeskattning i Sverige 
vid avyttring av aktier i VNV Sverige, 
om de vid något tillfälle under det 
kalenderår då avyttringen sker eller 
under de föregående tio kalen-
deråren har varit bosatta i Sverige 
eller stadig varande vistats i Sverige. 
Tillämpligheten av regeln är dock i flera 
fall begränsad genom skatteavtal.

Omsättningsskatt
Det finns ingen omsättningsskatt eller 
liknande som ska betalas i Sverige i 
samband med emission, teckning eller 
försäljning av aktier.

SKATTEFRÅGOR I USA
Efter anvisningar från Bolagets ame-
rikanska juridiska rådgivare är det 
Bolagets preliminära uppfattning att 
den planerade transaktionen har föl-
jande skatteeffekter för amerikan-
ska Depåbevisinnehavare. Nedan 
beskrivna skatteeffekter anses inte 
vara en uttömmande beskrivning av 
alla skattefrågor som kan vara rele-
vanta för en viss Depåbevisinnehavare. 
Varje Depåbevisinnehavare bör kon-
sultera sin egen skatterådgivare när 
det gäller tillämpningen av ame-
rikanska federala skattelagar på 
Depåbevisinnehavarens särskilda 
situation, liksom eventuella skat-
tekonsekvenser som kan uppstå 
enligt reglering i statliga, lokala eller 
icke-amerikanska jurisdiktioner. 

Baserat på för närvarande tillgäng-
lig information är det Bolagets upp-
fattning att Bolaget inte är ett kon-
trollerat utländskt bolag (”CFC”) enligt 
amerikansk skattelagstiftning. Bolaget 
antar vidare att VNV Sverige inte hel-
ler kommer att vara ett CFC efter 
Domicilbytet.

Depåbevisinnehavare bör också 
notera att följande diskussion i all-
mänhet inte tar hänsyn till de regler 
som kan gälla för innehavare som är 
föremål för särskild behandling, inklu-
sive, men inte begränsat till, försäk-
ringsbolag, återförsäljare av värdepap-
per, vissa pensionsplaner, finansiella 
institutioner, skattebefriade organi-
sationer, innehavare av värdepap-
per som innehas som en del av en 
”straddle”, ”hedge” eller ”conversion 
transaction” med andra investeringar 
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och skattebetalare vars funktionella 
valuta inte är den amerikanska dol-
larn. Vidare så är följande diskussion 
om depåbevisinnehavare, som äger 
direkt, indirekt eller genom tillskriv-
ning, 10% eller mer av VNV Bermuda 
eller som äger någon andel i ett pas-
sivt utländskt investmentbolag, av 
allmän karaktär och konsekvenserna 
för sådana depåbevisinnehavare kan 
vara annorlunda än det som beskrivs 
nedan.

Det bör inte föreligga någon omedel-
bar amerikansk federal skatteplikt för 
amerikanska Depåbevisinnehavare 
under förutsättning att: 
I. transaktionen är strukturerad för 
att uppfylla kriterierna för ett uteslu-
tande utbyte av ”röstberättigad aktie 
mot röstberättigad aktie” enligt IRC 
368 (a) (1) (B),
II. 5 % av aktieägarna i USA läm-
nar in ett så kallat gain recognition 
agreement,
III. den totala amerikanska ägarande-
len efter omstruktureringen är mindre 
än 50 %, och
IV. för de amerikanska Depåbevis-
innehavarna som inte valt en så kall-
lad Qualified Electing Fund eller 
Mark-to-Market-behandling för sina 
investeringar i bolaget, är VNV Sverige 
efter utbytet skattepliktigt som ett 
passivt utländskt investmentbolag.

Om den amerikanska ägarandelen 
efter omstruktureringen uppgår till 
50 % eller mer: 
I. kommer amerikanska Depåbevis-
innehavare som äger mindre än 5 % 
(röst/värde) inte vara föremål för ome-
delbar beskattning. 
II. kan amerikanska företag som 
innehar Depåbevis som utgör 10 % 
eller mer vara berättigade att minska 
beskattningsbeloppet av den del av 
vinsten som omklassificeras som 
utdelning. Det beloppet kan potentiellt 
kvalificera sig för det relativt nya ame-
rikanska undantaget för deltagande.

Befrielse från amerikanskt deltagande 
kräver att mottagaren är en inhemsk 
amerikansk aktieägare som:
I. äger minst 10 % av ett utländskt 
företag (av röster eller värde).
II. med avseende på mottagare som 
är ett amerikanskt företag, är det 
utländska företaget inte ett PFIC och 
inte heller ett CFC.
III. aktieägaren uppfyller kravet på 
innehavstid om 366 dagar inom 
731-perioden som sträcker sig över 
utdelningsdagen.
IV. utdelningen kommer från icke- 
utdelade utländska inkomster och inte 
kommer från inkomster som är effek-
tivt kopplade till USA. 
V. utdelningen klassificeras inte som 
en hybridutdelning. 

SKATTEFRÅGOR I BERMUDA
Domicilbytet kommer inte att resul-
tera i några inkomstskattekonsekven-
ser enligt bermudiansk lag för VNV 
Bermuda, VNV Sverige eller deras res-
pektive aktieägare.



8Var du kan 
hitta ytterligare 
information

Ordlista

Ytterligare handlingar som 
beskriver Domicilbytet och 
Scheme of Arrangement 
finns tillgängliga på Bolagets 
hemsida, www.vnv.global. 
Depåbevisinnehavare som 
önskar handlingarna per post 
kan beställa dessa per telefon 
+46 8 545 015 50 eller per 
e-post info@vnv.global.

CFC Ett kontrollerat utländskt bolag (Eng. Controlled 
Foreign Corporation).

Depåbevis Svenska depåbevis.

Domicilbytet Styrelsens förslag om att genomföra ett domicilbyte i 
VNV Global-koncernen från Bermuda till Sverige.

PFIC Ett passivt utländskt investmentbolag (Eng. Passive 
Foreign Investment Company).

Scheme of Arrangement Ett scheme of arrangement enligt bermudiansk rätt.

Särskilda Stämman En särskild dom stolsbeordrad stämma för innehavare 
av röstberättigade stamaktier (Eng. voting common 
shareholders).

VNV Bermuda, Bolaget 
eller Bermudabolaget

VNV Global Ltd.

VNV Cypern VNV (Cyprus) Limited.

VNV Sverige eller det 
Svenska Bolaget

VNV Global AB (publ).

Notice to US investors in VNV Global: 
The Redomestication relates to the SDRs 
of a Bermuda company that is a “foreign 
private issuer” (as defined under Rule 
3b-4 under the US Securities Exchange 
Act of 1934, as amended (the “US 
Exchange Act”)) and is being made by 
means of a Scheme of Arrangement pro-
vided for under Bermuda law. A transac-
tion effected by means of a Scheme of 
Arrangement is not subject to the tender 
offer rules or the proxy solicitation rules 
under the US Exchange Act. Accordingly, 
the Redomestication is primarily subject 
to the disclosure requirements and prac-
tices applicable in Bermuda to schemes 
of arrangement, which differ from the dis-
closure requirements of the United States 
tender offer and proxy solicitation rules.

The securities referred to in this 
announcement have not been registered 
under the US Securities Act of 1933, as 
amended (the “US Securities Act”), and 
may not be offered or sold in the United 
States absent registration or an applicable 
exemption from the registration require-
ments of the Securities Act. There will 
be no public offering of securities in the 
United States.

The issuance of shares pursuant to 
the Redomestication and Scheme of 
Arrangement will not be registered under 
the Securities Act, and will be issued 
pursuant to the exemption provided by 
Section 3(a)(10) under the Securities Act.

Neither the US Securities and 
Exchange Commission, nor any US state 
securities commission, has approved or 
disapproved of the shares to be issued 
in connection with the Redomestication 
and Scheme of Arrangement, or deter-
mined if this announcement is accurate or 
complete.

Any representation to the contrary is a 
criminal offense in the US.

Forward-Looking Statements: This 
announcement may include forward-look-
ing statements. These forward-looking 
statements can be identified by the use of 
forward-looking terminology, including the 
terms “believes”, “envisages”, “estimates”, 
“anticipates”, “expects”, “intends”, “may”, 
“will” or “should” or, in each case, their 
negative, or other variations or compara-
ble terminology. These forward-looking 
statements include all matters that are not 
historical facts and include statements 

regarding the Company’s or its affiliates’ 
intentions, beliefs or current expecta-
tions concerning, among other things, 
the Company’s or its affiliates’ results 
of operations, financial condition, liquid-
ity, prospects, growth, strategies and the 
industries in which they operate. By their 
nature, forward-looking statements involve 
risks and uncertainties because they 
relate to events and depend on circum-
stances that may or may not occur in the 
future. Readers are cautioned that for-
ward-looking statements are not guaran-
tees of future performance and that actual 
results or developments may differ mate-
rially from those made in or suggested by 
the forward-looking statements contained 
in this announcement, and may not be 
indicative of results or developments in 
subsequent periods.

 The forward-looking statements and 
information contained in this announce-
ment are made as of the date hereof and 
the Company undertakes no obligation to 
update publicly or revise any forward-look-
ing statements or information, whether as 
a result of new information, future events 
or otherwise, unless so required by appli-
cable securities laws.

Registered office
VNV Global Ltd.
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

www.vnv.global
info@vnv.global

VNV Global AB
Mäster Samuelsgatan 1, 1st floor 
SE-111 44 Stockholm 
Sweden 
Phone +46 8 545 015 50
Fax +46 8 545 015 54

https://www.vnv.global
mailto:info%40vnv.global?subject=
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