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Lucent Oil AB säljer verksamheten inklusive dotterbolaget Phoenix Collector Ltd 
 
Lucent Oil AB har den 27 oktober 2016 tecknat ett avtal om försäljning av moderbolagets 
verksamhet och dotterbolaget Lucent Holding AB inkl OY Phoenix Collector Ltd till GVI Ltd, 
UAE u.b.v. Den preliminära köpeskillingen beräknas uppgå till 16,5 miljoner kronor. Köparen 
har erlagt en handpenning på 1,5 miljoner kronor. På tillträdesdagen den 5 december 2016 
ska 13,5 miljoner kronor av köpeskillingen erläggas och resterande köpeskilling den 6 
februari 2017. Lucent Oil AB har erhållit borgen som säkerhet för köparens fullgörande på 
tillträdesdagen. Försäljningen är villkorad av ett godkännande på en extra bolagsstämma 
som planeras hållas den 1 december 2016.  
 
Kvarvarande verksamhet 
Efter genomförd försäljning enligt ovan kommer Lucent Oil AB:s tillgångar endast bestå av 
likvida medel och eget kapital som beräknas uppgå till ca 20 miljoner kronor. Styrelsen 
planerar att inför ordinarie årsstämma i mars 2017 föreslå bolagsstämman en 
engångsutdelning av merparten av bolagets likvida medel.  
 
Ny verksamhet 
Styrelsen arbetar med att tillföra Lucent Oil AB en ny verksamhet. Målsättning är att inom 
kort presentera ett förslag till ny verksamhet där avsikten är att förvärvet ska genom 
utgivande av nya aktier. 
 
Extra bolagsstämma 
Styrelsen kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma för att fatta beslut om ett 
godkännande av ovanstående försäljning av moderbolagets verksamhet och försäljning av 
samtliga aktier i Lucent Oil Holding AB inklusive dotterbolaget OY Phoenix Collector Ltd. För 
att underlätta ett förvärv av ny verksamhet kommer styrelsen även att föreslå en förändring 
av bolagets verksamhetsändamål och en minskning av aktiekapitalet med återbetalning till 
aktieägarna.  
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För ytterligare information kontakta:  
 
Per-Ove Melinder Brent Pearson 
Verkställande direktör  GVI Ltd, UAE u.b.v. 
Tel: +46 (0) 709 21 38 88 Tel: +971 501 580 568 
E-post: per-ove@lucentoil.com E-post: bpearson@swaupe.com  
 
 


