Underrättelse om fusion till borgenärer i följande bolag tillhörande SWECOkoncernen
Till borgenärerna i följande bolag:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SWECO Architects AB, org.nr 556173-0606,
SWECO Systems AB, org.nr 556030-9733,
SWECO Structures AB, org.nr 556140-9557,
SWECO Industry AB, org.nr 556341-2476,
SWECO Energy AB, org.nr 556007-5573,
SWECO Environment AB, org.nr 556346-0327,
SWECO Civil AB, org.nr 556507-0868,
SWECO Society AB, org.nr 556949-1698,
SWECO Position AB, org.nr 556337-7364,
SWECO Management AB, org.nr 556140-0283,

Bolag 1-10 ovan benämns nedan ”Fusionsbolag” eller tillsammans ”Fusionsbolagen”.
Bakgrund
Fusionsbolagen kommer att som överlåtande bolag fusioneras in i sitt systerbolag Sweco Rail AB,
org.nr 556767-9849. Fusionerna genomförs enbart för att förenkla Swecos koncernstruktur, och
Sweco Rail AB kommer i samband med fusionens genomförande att bli nya Sweco Sverige.
Fusionerna kommer inte att försämra era möjligheter att få era fordringar betalda och inte heller att
påverka pågående eller planerade uppdrag.
Genom registrering hos Bolagsverket av att fusionerna verkställts kommer Sweco Rail AB att överta
respektive Fusionsbolags samtliga rättigheter och skyldigheter, vilket innebär att Sweco Rail AB efter
fusionen ansvarar för betalning/leverans av Er fordran.
Underrättelse
Styrelsen i samtliga Fusionsbolag får härmed underrätta Er i egenskap av borgenär till ett eller flera
av Fusionsbolagen, om att en fusionsplan upprättats mellan Sweco Rail AB och respektive
Fusionsbolag enligt 23 kap 1 § aktiebolagslagen samt om att Sweco Rail AB avser att ansöka om
verkställighet av respektive fusionsplan.
Erinran
I enlighet med gällande lagstiftning erinrar vi er om att Ni, enligt 23 kap 19 § aktiebolagslagen, har
möjlighet att motsätta Er att fusionsplanen verkställs. Bolagsverket kommer att kalla de överlåtande
bolagens borgenärer. För det fall Ni har för avsikt att motsätta Er fusionsplanen ska detta ske
skriftligen senast den tid som anges i Bolagsverkets kallelse och vara ställt till Bolagsverket, 851 81
Sundsvall. Om Ni inte bestrider ansökan inom den angivna tiden anses Ni enligt gällande regler ha
medgivit att fusionsplanen verkställs.

Kontaktuppgifter
Om Ni har några frågor kring fusionsplanen eller önskar ta del av den, vänligen kontakta oss per epost på info@sweco.se.

Stockholm den 30 juni 2020

_________________________
Ann-Louise Lökholm Klasson
Verkställande direktör, SWECO Sverige AB

