Styrelsen för Bodyflight Sweden ABs redogörelse och förslag till beslut om godkännande av Bodyflight
Stockholms försäljning av 19% av aktierna i FMJ Shootingrange AB till Thunder Consulting AB

1. Bakgrund
FMJ Shootingrange skall bedriva skytteverksamhet dels som upplevelse till personer som vill prova på
skytte dels uthyrning av skjutbana till personer som utövar skytte som sport. Bolaget har även ett
återförsäljaravtal med Live it. Bolaget har tecknat ett hyresavtal och skjutbanan är för tillfället under
byggnation. Beräknad start för verksamheten med skytte i egen regi beräknas till slutet av april 2019.
Bodyflight Stockholm AB, 556961-0461, äger FMJ Shooting Range AB till 70 % av aktiekapitalet, vilket
motsvarar 35 000 aktier av totalt 50 000. Resterande 15 000 aktier, vilket motsvarar 30% av bolaget,
äger Johan Backe, 741118-9017 via Thunder Consulting AB, 559147-2898.
Styrelsen bedömer att Johan Backe med sitt kunnande och kontaktnät är avgörande för FMJ och ser det
värdefullt att Johan Backe ökar sitt ägande.

2. Avtal om överlåtelse av aktier
Bodyflight Stockholm och Thunder Consulting har den 20 mars 2019 ingått ett aktieöverlåtelseavtal enligt
vilket Bodyflight ska avyttra och Thunder Consulting ska förvärva ytterligare 19% (9500st) av aktierna i FMJ
för ett kontant vederlag om 15 524 kr (”Transaktionen”). Vederlaget ska erläggas i samband med tillträde i
transaktionen.
Styrelsen har inhämtat en s.k. ”fairness opinion” från Ecofront Ekonomi & Redovisning som stödjer att
transaktionen ur ett finansiellt perspektiv är skälig för Bodyflights aktieägare.
Aktieöverlåtelseavtalet är villkorat av att transaktionen godkänns vid bolagsstämma i Bodyflight. Under
förutsättning av att sådant godkännande lämnas avses tillträde i transaktionen att genomföras inom 5
bankdagar från dagen för bolagsstämman.

3. Närståendetransaktion
Som framgår ovan äger Thunder Consulting AB idag 30% av aktierna i FMJ Shootingrange. Thunder
Consulting ägs till 100% av Johan Backe som tillika är VD för FMJ Shootingrange AB. Styrelsen gör därför
bedömningen att detta utgör en närståendetransaktion enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN
2012:05.
Transaktionen är villkorad av godkännande vid bolagsstämma. I enlighet med AMN 2012:05 ska aktier som
innehas av Johan Backe eller Thunder Consulting AB inte beaktas vid bolagsstämmans beslut om
godkännande av transaktionen.

4. Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att bolagsstämman den 7 maj 2019 beslutar att godkänna transaktionen på de villkor som
framgår under punkten 2 ovan.

5. Tillhandahållande av handlingar
Denna redogörelse inklusive förslag samt utlåtande (fairness opinion) från Ecofront Ekonomi & Redovisning
som behandlar Transaktionens skälighet för Bodyflights aktieägare ur ett finansiellt perspektiv hålls
tillgängliga på Bodyflights huvudkontor och på Bodyflights hemsida (www.bodyflight.se).
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Bromma den 20 mars 2019
Bodyflight Sweden AB
Styrelsen

