Bästa CA-kund,

2020-06-24

Det här är en uppföljning av vårt kundbrev från den 2 juni om observationsnoteringen av
TiksPac. Det som hade hänt då var att en storägare i TiksPac hade avyttrat hela sitt innehav
och som ny stor ägare seglade den brottsdömde Dejan Shabacker upp. Det föranledde att
marknadsplatsen Spotlight flyttade bolaget till observationslistan med motiveringen att
bolaget genomgår en väsentlig förändring. Kort därefter avgick styrelsens ordförande med
omedelbar verkar. Vi avslutade vår genomgång med följande ord:
”Aktiemarknaden bygger på förtroende och det blir därför ett stort problem om en person
med fel bakgrund blir ny huvudägare i ett noterat bolag. Spotlight agerade snabbt och
resolut med observationsnoteringen. Vart det tar vägen härnäst återstår att se.”
Det som nu har hänt är följande:
2020-06-04 – TiksPac kallar till stämma. Ingen styrelseledamot förutom tidigare storägaren
Lars Åke Södergren ställer upp för omval.
2020-06-04 – En annan av bolagets storägare (Christer Jönsson) som hade cirka 24 procent
av aktierna flaggar ner. Han har sålt alla sina aktier (förutom 100 stycken).
2020-06-04 – Investmentbolaget Extrico flaggar upp att de förvärvat aktier i TiksPac och att
de nu äger 15% av aktierna i bolaget.
2020-06-18 – Extra stämma hålls i TiksPac. I stämmokommunikén anges att en helt ny
styrelse valts in (inte heller Lars-Åke Södergren återvaldes). Det meddelas även att ett
konstituerande styrelsemötet hållits där det beslutats att anställa Dejan Shabacker som ny
VD med tillträdesdag den 22 juni 2020.
2020-06-22 – Bolaget meddelar att Dejan Shabacker nu är VD. I ett uttalande säger
Shabacker:

2020-06-23 – Spotlight är dock inte på samma linje som Shabacker. En minut efter
handelsdagens slut meddelar Spotlight att marknadsplatsen beslutat att TiksPac ska
avnoteras efter handelsdagen den 30 juni. Så här motiverar Spotlight avnoteringen:

2020-06-24 – TiksPacs styrelse publicerar ett pressmeddelande och uttrycker sin besvikelse
över beslutet och hanteringen:

Aktiemarknaden bygger ju som sagt på förtroende. Även om Shabacker avtjänat sitt straff
(två års fängelse för grovt svindleri och grovt insiderbrott) och femårsperioden för
näringsförbud löpt ut så finns ju förtroendeproblematiken kvar.
På nästa sida finns en kursgraf som är tagen idag (24/6) klockan 11:38. Aktier för lite drygt 1
MSEK hade då hittills omsatts och aktien hade då gått ner 42 procent. Det blev alltså en
kraftig kursreaktion på avnoteringsbeskedet.

Kursgraf TiksPac

Några kommentarer och tankar
Eftersom förtroende är den grund som aktiemarknaden vilar på är beslutet om avnotering i
våra ögon är inte särskilt överraskande. Marknaden (förutom storägaren som flaggade ned)
verkar desto mer tagen på sängen av beslutet. Bolagets styrelse säger sig sikta på notering
på ny marknadsplats framöver, men det kan bli en utmaning. Det är ju inte särskilt
förtroendeingivande att notera ett bolag som blivit utkastat från annan marknadsplats.
Så några ord om krav på flaggningsmeddelanden. På vissa listor gäller att större aktieägare är
skyldiga att informera – flagga – när köp eller försäljning leder till att ägandet uppnår eller
passerar vissa fastlagda gränsvärden. Men det finns inget sådant krav för bolag på First
North.
Vi vill passa på att önska en riktigt härlig sommar.
Bästa hälsningar,

Ronny Farnebäck,

David Ahlin,

CA-ansvarig

Certified Adviser

