Svar på frågor till årsstämma i Runway Safe Group AB
Aktieägarna i Runway Safe Group AB, org.nr 556964-5764, (”Bolaget”) har i samband
med stämman haft möjlighet att inkomma med frågor. Nedan frågor har inkommit till
bolaget och publicerats 2020-06-18

Har bolaget för avsikt att låta registrera sig på någon officiell handelsplats, typ
OMX eller någon annan?
Det finns i dagsläget inga planer på notering av bolagets aktier på en officiell
handelsplats. Fokus för styrelsen och bolagsledningen är att bygga värde i
verksamheten.
För några år sedan talades det på det årets stämma om en utdelning till
aktieägarna. Ännu har vi inte sett till någon sådan och jag undrar därför när en
sedan länge efterlängtad utdelningen blir av?
Utdelning kommer föreslås av styrelsen när det finns utdelningsbara medel som inte
anses behövas i bolagets verksamhet. I dagsläget behöver bolaget de medel som
generas och bolaget har nyligen tillförts pengar genom nyemission.
Önskar upplysningar om sk ”närståendetransaktioner” i årsredovisningen?
Produktionsfaktor Lundmark AB kontrolleras av Anders Lundmark som var
närstående fram till bolagsstämman 2019. Anders Lundmark var under perioden
inhyrd som säljare på konsultbasis med ersättning om 80 000 per månad på faktura.
Backgatan Industri AB som kontrolleras av Anders Berg har i samband med förvärvet
i USA utfört rådgivning för SEK 425 900. Bolaget har på detta sätt undvikit andra
finansiella rådgivare och kostnaden anses låg i jämförelse med liknande
transaktioner.
Optinator AB, som kontrolleras av Johan Länsberg och Mikael Larsson, har under
2019 i samband med förvärvet i USA åtagit sig att garantera mSEK 8 av emissionen
som totalt garanterats till mSEK 30. Ersättning om 10% utgick i samband med att
emissionen genomfördes 2020 och är i linje med marknadsmässiga villkor.
Bolaget hyr del av kontorslokaler i Göteborg i andra hand. Bolaget som har
förstahandskontraktet kontrolleras av Optinator AB Andrahandsuthyrningen sker
utan påslag och anses därför vara marknadsmässig.
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