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VIKTIG INFORMATION
Detta Informationsmemorandum (”Memorandum”)
har upprättats med anledning av erbjudandet att
teckna aktier i Power & Tower Holding AB (publ).
Erbjudandet omfattar högst 1 500 000 aktier av
serie B som emitteras utan företrädesrätt för
befintliga aktieägare med stöd av bemyndigande
lämnat av extra bolagsstämma den 17 juli 2017.
Teckningskurs är 3,00 kronor per aktie
(”Erbjudandet”). Vid full teckning uppgår
Erbjudandet till cirka 4,5 Mkr. Med ”Power &
Tower” eller ”Bolaget” avses i detta memorandum
Power & Tower Holding AB (publ) med
organisationsnummer 559086-3451. Med
”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB.

UNDANTAG FRÅN
PROSPEKTSKYLDIGHET
Detta memorandum uppfyller inte kraven
på ett prospekt och har inte granskats eller
godkänts av Finansinspektionen. Skälet är
att reglerna om prospekt inte kräver att
prospekt upprättas för den nyemission som
memorandumet avser. Grunden för
undantaget är att det belopp som
sammanlagt ska betalas av investerarna
under en tid av tolv månader inte överstiger
2,5 miljoner euro.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING
För detta memorandum gäller svensk rätt.
Tvist med anledning av innehållet i detta
memorandum eller därmed
sammanhängande rättsförhållanden ska
avgöras av svensk domstol exklusivt.

MEMORANDUMET TILLGÄNGLIGT
Memorandumet finns tillgängligt på Power
& Towers webbplats www.powertower.se
samt på Tecknaemission,
www.tecknaemission.se

DISTRIBUTIONSOMRÅDE
Erbjudandet enligt detta memorandum
riktar sig inte till personer vars deltagande
förutsätter prospekt, erbjudandehandlingar,
registrerings- eller andra åtgärder än
sådana som följer av svensk rätt.
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Memorandumet får inte distribueras till eller
inom något land där distributionen kräver
prospekt, registrerings- eller andra åtgärder
än sådana som följer av svensk rätt eller
strider mot lag eller andra regler. Anmälan
om teckning av aktier i strid med ovanstående
kan komma att anses vara ogiltig. På grund av
restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA,
Australien, Hong Kong, Japan, Kanada,
Schweiz, Singapore, Sydafrika kommer inga
teckningsrätter att erbjudas innehavare med
registrerade adresser i något av dessa länder.
I enlighet därmed riktas inget erbjudande att
teckna aktier i Power & Tower till aktieägare i
dessa länder.

UTTALANDEN OM FRAMTIDEN
De uttalanden av framåtriktad karaktär som
finns i memorandumet återspeglar styrelsen
för Power & Towers aktuella syn på
framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling och gäller vid
tidpunkten för memorandumet. Även om
styrelsen för Power & Tower anser att
förväntningarna som beskrivs i sådana
framtidsinriktade uttalanden är rimliga,
finns det ingen garanti för att dessa
framtidsinriktade uttalanden förverkligas
eller visar sig vara korrekta. Presumtiva
investerare uppmanas att ta del av den
samlade informationen i detta
memorandum och att ha i åtanke att
framtida resultat och utveckling kan skilja

FRISKRIVNING
Memorandumet innehåller information som
har hämtats från utomstående källor. All
sådan information har återgivits korrekt.
Även om Power & Towers styrelse anser att
dessa källor är tillförlitliga har ingen
oberoende verifiering gjorts, varför
riktigheten eller fullständigheten i
informationen inte kan garanteras. Såvitt
Power & Towers styrelse känner till och kan
försäkra genom jämförelse med annan
information som offentliggjorts av tredje
parter varifrån informationen hämtats, har
dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt
som skulle göra den återgivna
informationen felaktig eller missvisande.

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I POWER & TOWER
Med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämma den 17 juli 2017 i Power & Tower
har styrelsen den 21 augusti beslutat att genomföra en nyemission av aktier. Nyemissionen
omfattar maximalt 1 500 000 B-aktier som erbjuds till kursen 3,00. Sammantaget väntas en
fulltecknad nyemission inbringa cirka 4,5 Mkr före transaktionskostnader.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Teckningstid:

25 augusti – 15 septemer

Teckningskurs:

3,00 SEK per aktie

Minsta teckningspost:

1 500 aktier

Antal erbjudna B-aktier:

1 500 000 aktier

Emissionsbelopp:

4 500 000 SEK

Bolagsvärdering (premoney):

36 200 000 SEK

Inget courtage utgår vid teckning i emissionen
Med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämma den 17 juli 2017 i Power & Tower
har styrelsen den 21 augusti beslutat att genomföra en nyemission av aktier. Nyemissionen
omfattar maximalt 1 500 000 B-aktier som erbjuds till kursen 3,00. Sammantaget väntas en
fulltecknad nyemission inbringa cirka 4,5 Mkr före transaktionskostnader.

Riskfaktorer
Power & Towers verksamhet är liksom allt företagande förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid
bedömning av Bolagets tillväxtmöjligheter även beakta relevanta risker. Hela det investerade kapitalet kan
förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av övrig information i detta memorandum
tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess
resultat och finansiella ställning liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt
agerande. Nedanstående riskfaktorer bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på Bolagets
framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara
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VD HAR ORDET

I juli 2017 förvärvade Power & Tower Holding AB (P&TH) entreprenadföretaget Southern Engineering
& Construction Corp. (SECC). SECC grundades 2002 för att betjäna telekommunikationsindustrin och
är ett fullserviceföretag som utför ett brett utbud av tjänster inom fiberläggning, planering, projektering
till fiberläggning. På byggnadssidans tjänster ingår styrd borrning, öppen grävning, antennplacering,
fiberoptisk installation, fibersvetsning och testning. För närvarande är SECC aktivt i sydöstra USA,
med en plan för expansion både i USA och till Europa. Det finns ett stort behov av en utökad
infrastruktur med fiberoptiska kablar i USA och detta skapar ett utrymme för SECC att växa under
många år framöver.
Med en gedigen erfarenhet från telekomindustrin och som tidigare VD för ett av Tele2:s dotterbolag är
jag övertygad att vi kan skapa ett växande värde för våra aktieägare. Vi har en sedan 15 år tillbaka väl
etablerad verksamhet i USA , med ett växande behov av ytterligare utbyggnad av fibernätet.

FÖRDEL - HORISONTALBORRA
ISTÄLLET FÖR ATT GRÄVA
SECC använder en unik teknologi för att borra
horisontellt istället för att gräva diken. Detta
eliminerar stora delar av behovet av att gräva upp
gator och andra anläggningar till höga kostnader.
Tekniken gör att produktionen går snabbare till en
lägre kostnad. Behovet för asfaltering och
avstängning av gator och vägar bortfaller.
Teknologin är synnerligen intressant även för den
europeiska marknaden då den medför stora
kostnadsfördelar. SECC har även en fördel
framför sina konkurrenter genom att
tillhandahålla inbyggda nyckelfärdiga funktioner
som innefattar planering, teknik och tillstånd.
Detta gör det möjligt för SECC att vara en del av
projekt i tidiga skeden med avancerad
förhandsinformation om de flesta projekt som
planeras av sina kunder.

EXPANSIONSMÖJLIGHETER
Det krävs en omfattande utbyggnad av
fibernäten eftersom vi blir allt mer
beroende av att kunna sända och ta emot
stora mängder data via internet. Dessutom
måste mobilmasterna kopplas ihop genom
ett finmaskigt fibernät för att det mobila
bredbandet ska försörjas med tillräcklig
kapacitet.
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SECC har mycket goda tillväxtmöjligheter via
befintliga kundstock i alla befolkningstäta områden
i Florida, som Orlando, Tampa och Jacksonville.
Dessa projekt omfattar utbyggnaden av
befintlig infrastruktur, både grävd fiber och trådlöst
samt tjänster till slutanvändarna. Vi ser goda
möjligheter att med SECC:s unika teknologi för
horisontell borrning inte bara kunna expandera i
USA utan även betydande ta marknadsandelar i
Sverige och övriga Europa.

Ingemar Sekund

POWER & TOWER

Power & Tower Holding AB (publ) är
moderbolaget i en koncern med det helägda
dotterbolagen Power and Tower LLC,
Southern Engineering & Construction Corp
och Kerr Electrical Repair, Inc.
Verksamheten bedrivs i huvudsak i Southern
Engineering & Construction Corp. SE.
Samtliga dotterbolag är verksamma i den
amerikanska delstatenFlorida men är
registrerade i Delaware USA. Power & Towers
huvudkontor med utveckling, produktion och
administration ligger i Stockholm.

INLEDNING OCH ERBJUDANDE
Power & Tower Holding AB (publ) planerar
för en marknadsnotering under hösten
2017 och erbjuder I samband med detta
investerare att förvärva aktier i bolaget.
Bolaget har under sommaren beslutat att
genomföra ett omvänt förvärv med
Southern Engineering & Construction Corp
(SECC) i Florida innebärande att den
rörelsen blir ett helägt dotterbolag till
Power & Tower och kommer också att
vara den rörelsedrivande verksamheten.
Det kapital som nu tas in kommer
uteslutande att användas till expansion av
den redan befintliga verksamheten samt
för att täcka de kostnader som uppstår i
samband med en bredare
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spridningsemission. Det är styrelsens avsikt
att under hösten göra en spridningsemission
i syfte att bredda ägandet så att styrelsen kan
ansöka om att uppta aktierna i Power & Tower
Holding AB (publ) till handel på en lämplig
MTF-lista. Möten har redan hållits med två
av dessa, även om ingen formell ansökan
om upptagande till handel har lämnats in.
HISTORIK OCH EXPANSIONSPLAN
SECC är ett företag som grundades 2002,
är verksamt inom unik teknologi inom
fiberteknik och infrastrukturella metoder,
sk horisontalborrning. Tekniken kan komma
att revolutionera fibermarknaden på samma
sätt som frackning har påverkar marknaden
för oljeborrningar.
SECC har varit lönsamt med en god organisk
utvecklingskurva de senaste tre åren, den för
denna emission framtagna halvårsrapporten
2017 påvisar att den organiska utvecklingen
av lönsamheten fortsätter. För att
exponentiellt utveckla rörelseresultatet
ytterligare krävs kapital i syfte att kunna ta sig
an fler och större uppdrag på sin nuvarande
marknad. SECC har idag fyra anläggningsteam
med vardera fem medarbetare. För att kunna
möta det befintliga behovet krävs rekrytering
och utbildning av minst två nya team samt
förvärv av anläggningsutrustning i form av två
nya horisontalborrningsutrustningar.
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MARKNADSÖVERSIKT

Power & Tower är idag kontrakterade i hela
sydöstra USA. De primära uppdragen
sker emellertid i storstadsregioner som Palm
Beach, Miami och Broward. Bolaget har ett
mycket gott renommé i branschen och en
kundbas med storskaliga utvecklingsplaner i
flertalet av Floridas tätorter som Tampa,
Orlando och Jacksonville.
Externa analyser om tillväxttakt globalt för
infrastruktur inom fiber påvisar en tillväxttakt
de närmsta fem åren om 9,8% årligen enligt
en analys från MarketsandMarkets™
Research Private Ltd. Det betyder att
marknaden skall öka från sitt nuvarande
marknadsvärde om 3,1 miljarder USD till 5
miljarder USD. Med bolagets banbrytande
teknik förväntas Power & Tower kunna ta i
sammanhanget liten andel av den
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marknaden men som för bolaget innebär
en signifikant ökning av både intäktsmassa
och resultatnivå. Behovet är i allra högsta
grad globalt men initialt är det fullt tillräckligt
att kunna möta premiumkunders allt större
behov för bolagets tjänster. Bland bolagets
kunder kan nämnas tre av de största
tjänstebolagen inom fiberteknik och
byggnation av infrastruktur inom fiberteknik,
Level 3 Communications, Fiber Light och
FiberNet Direct.

70 PROCENTIG AVKASTNING PÅ
INVESTERINGEN
Enligt forskning från Standard & Poor’s kan
översättas till en ökning om en (1) procent
av investeringarna i den amerikanska
infrastrukturen leda till en ökning av BNP
med 1,7 procent, eller en 70 procentig
avkastning på investeringen.

HUR SER SITUATIONEN UT FÖR USAS INFRASTRUKTUR?

USAs infrastruktur byggdes till stor del efter Andra Världskrigets slut, vilket gör att den är
föråldrad. En bristande finansiering har gjort att det saknats möjligheter att förbättra
standarden av dessa tillgångar. Utgifterna för infrastrukturbyggande har nominellt ökat med en
årstakt på 3,6 procent under de senaste 15 åren, men justerat för inflation och reell
BNP-tillväxt så har siffran fallit med 0,2 procent. Dessa siffror blir ännu mer oroande när det
fördelas på olika undergrupper. Observera kraftsegmentet, vilket inkluderar elkraftsproduktion,
distribution, lagring och transport av olja och naturgas. Detta är det enda segment som visar
en verklig tillväxt i konstruktionsutgifterna i förhållande till BNP.

Källa: US Census Bureau. Based on 2016 Construction Spending Survey.

Som ett resultat av låga investeringar, och
dåligt underhåll och låg utveckling av den
amerikanska infrastrukturen är hela sektorn i
behov av en modernisering. The American
Society of Civil Engineers (ACSE) gav USA: s
infrastruktur betyget D+ i sitt senaste ”Report
Card”.
I rapporten framgår att ACSE anser att
den försummade infrastrukturen kan
komma att få negativa ekonomiska
konsekvenser för USA. Det betyder alltså
att för att USAs ekonomi skall ha en chans
att förbli konkurrenskraftig så måste
landets myndigheter besluta om att
investera i infrastruktur. Power & Tower
har en teknik som är ekonomisk och
effektiv.
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ACSE anser att ett misslyckande att ta itu
med landets infrastrukturbehov kan leda
till att USAs BNP minskar med fyra biljoner
dollar för BNP. ACSE anser också att det
leder till förlusten av 2,5 miljoner
arbetstillfällen fram till och med 2025.
Mängden investeringar som krävs för att
bygga om och utvidga landets
infrastruktur är enorm. ACSE tror att USA
kommer att behöva spendera 3,3 biljoner
dollar på infrastruktur under perioden
2016-2025, och nästan 10,8 biljoner dollar
fram till och med 2040.
I dagsläget är nästan hälften av dessa
projekt ofinansierade vilket nödvändiggör
betydande ökningar av investeringar från
offentliga och privata källor i USAs framtid.

Källa: American Society
of Civil Engineers,
‘Failure to Act’, 2016.
Den unika tekniken runt
horisontalborrning gör
bolaget till en attraktiv
leverantör då det sänker
kostnaden avsevärt för
kunden eftersom
kostnad för återställande
av anläggningsområde
minimeras.

EXPANSIONSSTRATEGI

Första steget i bolagets expansionsstrategi är att kunna kontraktera flera av de uppdrag som
kommer in från premiumkunder. I dag tvingas bolaget att tacka nej till åtskilliga kontrakt på
grund av brist på utbildade medarbetare som kan operera utrustningen. Det har även
saknats kapital för att köpa ytterligare anläggningar för horisontalborrning för att möta det
växande behovet. En första kapitalanskaffningsrunda, ”pre-IPO”, ska lösa de kortsiktiga
problemen genom att ge bolaget finansiell styrka tillräcklig för att kunna anställa och utbilda
mer personal och att köpa fler anläggningar för horisontalborrning. Bara den åtgärden
kommer att öka bolagets intäkter signifikant.
Nästa steg i expansionen är att bearbeta dels närliggande områden i USA och även Europa.
Expansionen kommer företrädelsevis vara att växa genom förvärv. Bolaget kommer aktivt att
undersöka möjligheterna till förvärv av passande företag i närliggande branscher,
anläggningsföretag etc.
Styrelsen har för avsikt erbjuda ett uppköp med betalning i nyemitterade aktier i det
marknadsnoterade bolaget, i vissa fall i kombination med kontant betalning. Att kunna
expandera med den här tekniken är ett av de tyngst bärande skälen till att bolaget har
beslutat om marknadsnotering. Strategin, rätt utförd, innebär ett snabbt ökande
marknadsvärde för aktieägarna, utan behov av att ta in additionellt kapital för expansionen.
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FINANSIELL HISTORIK , UTVECKLING OCH PLAN

Bolaget har under de senaste tre verksamhetsåret varit lönsamt. Mellan 2014 och 2015 kom
en dipp både på resultat och omsättning. Därefter har utvecklingen varit positiv om än med
en stabil, modest ökning. En stor ökning kan ses under första halvåret 2017 som härleds till
en ökning av antalet kontrakt, som tidigare nämnts skulle betydligt fler kontrakt kunna
bärgas med en större arbetsstyrka och fler anläggningar.
Bolaget räknar med att vid en lyckad pre-IPO och en fulltecknad IPO senare i höst, kunna
lyfta omsättningen till i närheten av 4 MUSD för 2017, utan kapitaltillskott förväntas
omsättningen för 2017 landa på ca 2,4 MUSD.
I grafen av resultatet ska hänsyn tas till att det fram till Power & Towers förvärv varit ett
fåmansbolag med intresse av att hålla ned resultatet, därför har bokslutsdispositioner gjorts i
syfte att minska skattebelastningen i de enskilda bolagen, effekten syns tydligt i grafen då
sådana dispositioner inte är gjorda för det första halvåret 2017 och vinstmarginalen är då
betydligt mer rättvisande. Bolagets mål är att ha 20 % vinstmarginal.
I samband med marknadsnoteringen kommer en större kapitalanskaffningsrunda att
genomföras, dels för att bygga en kassa för rörelsekapital och dels för att sprida ägandet i
aktien för att uppnå en acceptabel likviditet vid noteringen.

Omsättning och resultat 2014, 2015, 2016 och det första halvåret 2017 (pro forma)
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LEGAL INFORMATION

Firmanamn:

Power & Tower Holding AB (publ)

Säte:

Stockholms kommun, Stockholms län

Organisationsnummer:

559086-3451

Datum för bolagsbildning:

2016-11-22

Nuvarande firmas registreringsdatum:

2016-11-22

Land för bolagsbildning:

Sverige

Juridisk form:

Publikt aktiebolag

Lagstiftning:

Svensk rätt

Adressuppgifter:

Grev Turegatan 21, 114 38 Stockholm, (SE)

Telefon:

08-551 065 50

E-post:

info@powertower.se

Webbplats:

www.powertower.se
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AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet i Power & Tower uppgick per den 31 juli 2017 till 5 070 059,82SEK fördelat på
12 071 571 aktier med ett kvotvärde om 0,42 SEK per aktie. Enligt nu registrerad
bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 1 764 000kronor och högst 7 056 000kronor.
Antalet aktier ska vara lägst 4 200 000 och högst 16 800 000 000 aktier.
Det finns i dag 1 050 000 aktier av serie A respektive 11 021 571 aktier av serie B. Aktierna
har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor. Det finns två aktieslag.
Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Aktier av serie A,
ISIN-kod SE0009580343, berättigar till 10 röster och aktier av serie B, ISIN-kod
SE0009580350, berättigar till en röst på bolagsstämman.
Aktierna medför företrädesrätt vid framtida emissioner. Varje aktie medför lika rätt till
vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Inga restriktioner finns avseende
eventuell utdelning annat än vad som följer av svensk rätt. Historiskt har ingen utdelning
lämnats.

2016

Aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller
lösningsskyldighet. Aktierna har heller inte varit föremål för offentligt uppköpserbjudande.
Aktierna är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i
bolagsordningen. Aktieboken förs av Euroclear. Aktiekapitalets utveckling från och med 2016
framgår i tabellen nedan.

Händelse

Förändring
aktiekapital

Förändring
antal
aktier

Varav
antal Aaktier

Kvotvärde

Totalt aktiekapital

Totalt antal
aktier

Varav Aaktier

Nybildning

504 000

1 200 000

0,00

0,42

504 000

1 200 000

0,00

0,00

1 200 000

0,00

0,42

504 000

1 200 000

0,00

1 260 000

3 000 000

300 000

0,42

1 764 000

4 200 000

300 000

186 060

443 000

0,00

0,42

1 950 060

4 643 000

300 000

(under registrering)

3 120 000

7 428 572

750 000

0,42

5 070 060

12 071 572

1 050 000

Föreliggande
nyemission

630 000

1 500 000

0,00

0,42

5 700 060

13 571 572

1 050 000

Beslut om
uppdelning av
aktieslag Aoch B-aktier
Apportemission

2017

Nyemission
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Apportemission

ÄGARSTRUKTUR

I nedanstående tabell visas ägarstrukturen i Power & Tower per den 31 juli 2017.
Minoritetsaktieägares skydd innefattar att Bolaget tillämpar Aktiebolagslagen och följer de
bestämmelser som föreskrivs i bolagsordningen.

Namn

A-aktier

B-aktier

% av kapital

% av röster

Jeffrey Williams

750 000

6 678 572

61,54%

65,88%

Robert Cox

300 000

2 700 000

24,85%

26,49%

B18 Invest AB

1 055 000

8,74%

4,90%

Big Ben Ventures AB

105 000

0,87%

0,49%

Övriga aktieägare

483 000

4,00%

2,24%

11 021 572

100,00%

100,00%

Summa

1 050 000

Ägarstruktur efter föreliggande nyemission

Namn

A-aktier

B-aktier

% av kapital

% av röster

Jeffrey Williams

750 000

6 678 572

54,74%

61,59%

Robert Cox

300 000

2 700 000

22,10%

24,76%

B18 Invest AB

1 055 000

7,78%

4,58%

Big Ben Ventures AB

105 000

0,77%

0,46%

Övriga aktieägare

483 000

3,56%

2,10%

Föreliggande nyemission

1 500 000

11,05%

6,51%

12 521 572

100,00%

100,00%

Summa
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1 050 000

STYRELSE OCH LEDNING

Styrelsen i Power & Tower Holding AB (publ) består av fyra ordinarie ledamöter utan
suppleanter, VD ingår inte i Styrelsen. Nedan följer en kortfattad beskrivning av styrelse och
VD, en mer utförlig sådan finns på Bolagets hemsida www.powertower.se.

Robert Cox, USA, Styrelseordförande

Ansvarar för löpande finansiering av dotterbolagets rörelse, Cox är medgrundare av Power &
Tower. Power and Tower LLC och har ett signifikant ägande.

Jeffrey Williams, USA, Ordinarie ledamot

Operativt ansvarig och grundare av SECC, Williams är genom det omvända förvärvet
huvudägare i Power & Tower.

Anders Årling, Sverige, Ordinarie ledamot

Ansvarig för affärsutveckling och expansion på den Europeiska marknaden. Årling har ett
mindre privat ägande i Power & Tower.

Peter Lilliehöök, Sverige, Ordinarie ledamot

Ansvarig för marknadsnoteringen inklusive rapportering och regulatoriska frågor i Power &
Tower. Lilliehöök har ett mindre privat ägande i Power & Tower.

Ingemar Sekund, Sverige, Verkställande Direktör

Operativt ansvarig för Power & Tower. Ingemar har mer än 20 års erfarenhet från ledande
befattningar, framförallt inom IT och Telecom sektorn där han har arbetat med resultatansvar
och utveckling. Hans senaste uppdrag omfattar bland annat CEO Kockumation AB, CEO
Loadmaster Inc, CEO Datametrix AB (ett bolag inom Tele 2 AB (publ)), CEO Netserver AB,
CEO ServIT AB och CEO Fuel Pellets Technologies AB. Sekund har ett mindre privat ägande i
Power & Tower.
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LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

Allmänt

Power & Tower Holding AB (publ) med org nr 559086-3451 registrerades den 22 november
2016. Bolagets associationsform är aktiebolag och dess verksamhet regleras av
aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets säte är i Stockholms kommun och ska enligt
bolagsordningen investera, avyttra, förvalta bolag. Bolaget skall därutöver ha till föremål för sin
verksamhet att direkt eller genom dotterbolag bedriva verksamhet företrädevis inom områdena
telekommunikation, förmedling och tillhandahållande av tjänster och teknisk kompetens inom
kommunikationssystem, utföra koncern- och administrative tjänster. Verksamheterna ska
kunna bedrivas i Sverige och utomlands.
Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än Aktiebolagslagen vad gäller
förändring av aktieägares rättigheter. Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara.

Väsentliga avtal

Verksamheten, inklusive produktionsanläggningen, ligger i förhyrda lokaler i Florida. Avtalet
sträcker sig tillsvidare i tolvmånadersperioder från och med 2010-04-15 med 9 månaders
ömsesidig uppsägningstid. Utöver det finns inga väsentliga avtal för Bolaget av
åtagandekaraktär.

Tillstånd

Ingen del av den verksamhet som de olika bolagen i Power & Tower-koncernen är sådan att
den kräver tillstånd.

Tvister och rättsliga processer

Power & Tower är inte part i någon tvist, rättegång eller skiljedomsförfarande. Bolagets
styrelse har ej heller kännedom om något som skulle kunna föranleda några
skadeståndsanspråk eller kunna föranleda framtida processer.

Avtal och transaktioner med närstående

Power & Tower har inte beviljat lån till eller ställt garantier eller borgensförbindelser till förmån
för styrelsens ledamöter, ledande befattningshavare eller koncernens revisorer.
Ingen av styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna eller revisorerna har, direkt eller
indirekt, haft utbyte av affärstransaktioner genomförda av bolaget under innevarande
räkenskapsår vilka varit ovanliga till sin karaktär eller vad avser villkoren.
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Löner och ersättningar till styrelse, ledande befattningshavare samt revisorer

Bolagets verkställande direktör är anställd på konsultbasis. Fakturering sker med timpris om
1 100 kr per timme, maximerat till 160 timmar per månad. Arvodet inkluderar sociala avgifter,
eventuella pensionsavsättningar samt arbetsverktyg såsom dator och mobiltelefon. Övriga
utlägg såsom resor tillkommer. Power & Tower kan säga upp avtalet med Sekund med sex (6)
månaders uppsägningstid.
Styrelsens ordförande erhåller 150 000 kronor per år och ledamöterna 75 000 kronor per år,
exklusive sociala avgifter som tillkommer. Revisorarvoden för 2017 kommer att betalas enligt
godkänd räkning.

Aktieägaravtal

Såvitt styrelsen, ledningen eller bolagets större aktieägare känner till finns inga former av
aktieägaravtal i Power & Tower Holding AB (publ).

Försäkringar

Power & Tower har ett försäkringsskydd hos Trygg Hansa Försäkringsaktiebolag (publ)
omfattande egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, verksamhets- och
produktansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring samt ansvarsförsäkring för
styrelseledamöterna. Styrelsens bedömning är att Bolaget har ett tillfredställande
försäkringsskydd av erforderlig omfattning med hänsyn till i verksamheten uppkommande
risker. Ingen del i verksamheten inom bolaget bedöms vara av sådan karaktär att
försäkringsskydd inte kan erhållas på rimliga villkor.

Bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning gäller för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel
på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity.
Power & Tower kommer därmed inte formellt omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning.
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