Stockholm 20181127

Empire Sweden AB Förlikning med Kakel Max AB
(publ) gällande aktieöverlåtelseavtal,
garantiåtagande gentemot Nordea i Finland och
utstående fakturor.
Empire Sweden AB har nått en förlikning med Kakel Max AB rörande den
uppkomna situationen med garantiåtagande gentemot Nordea Finland och
om Empire Sweden ABs önskemål om anstånd med betalning av
utestående fakturor.
Bakgrunden är att aktieägarna i Kakel Max Holding AB, 556737-7758, den 25
januari 2017 träffade ett aktieöverlåtelseavtal med dåvarande Empire AB, 5565862264, numera Kakel Max, och dess dåvarande dotterbolag Empire Sweden AB
("ESAB"). I aktieöverlåtelseavtalet föreskrevs att anspråk som riktas mot Kakel Max
hänförliga till den verksamhet som överlåtits till ESAB garanterades av ESAB.
ESAB fullföljde inte förvärvet av aktierna i det av Kakel Max delägda finska bolaget
Oy Semac och en i anledning av detta ägande lämnad borgen för Semac till Nordea
Bank i Finland om ca EUR 328 000. Semac är under avveckling. Semac saknar
dock medel för att reglera sina lån till Nordea Bank/Finnvera varför åtminstone del
av borgensåtagandet alternativt motsvarande kapitaltillskott till Semac kommer att
behöva infrias. Det belopp som Kakel Max kan behöva erlägga vid infriande av
borgensåtagandet uppgår till högst EUR 328 000 exklusive legala kostnader.
Information om den uppkomna situationen har tidigare offentliggjorts av Kakel Max
AB genom pressmeddelanden den 24 augusti 2017 och i bolagets
kvartalsrapporter.
Empire Sweden AB och Kakel Max AB har kommit överens om att ESAB ska
erlägga ett belopp om 2 000 000 kr till Kakel Max och att Kakel Max beviljar ESAB
anstånd med betalning av fakturor uppgående till ett belopp om 354 908 kr (exkl.
ränta och moms) till den 31 december 2019.
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