Bilaga 2

Styrelsens för CDON AB redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen
I enlighet med 13 kap 6 § aktiebolagslagen (2005:551) får styrelsen för CDON AB, org.nr 556406‐
1702 (”Bolaget”), avge följande redogörelse.
Utöver vad som framgår av samtliga på Bolagets webbplats investors.cdon.com tillgängliga
pressmeddelanden, som Bolaget har varit skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 lämnades, har
följande händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat efter det att
årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 lämnades:


Per den 31 december 2019 uppgick bolagets fria egna kapital till 84,4 miljoner kronor.
Vid årsstämman den 23 april 2020 beslutades att ingen vinstutdelning skulle ske och att
balanserade vinstmedel samt årets resultat skulle föras över i ny räkning. Den 26 juni
2020 fattade CDON:s extra bolagsstämma ett beslut om en värdeöverföring till
dåvarande aktieägaren Qliro Group AB ‐ en kontant vinstutdelning (efterutdelning) om
71,6 miljoner kronor; utdelningen verkställdes den 26 juni 2020. Den 16 september 2020
fattade CDON:s extra bolagsstämma ett beslut om ytterligare en kontant vinstutdelning
om totalt 12,8 miljoner kronor; utdelningen verkställdes den 18 september 2020.



CDON:s dåvarande moderbolag Qliro Group AB beslutade den 26 oktober 2020 att dela
ut innehavet i det då helägda dotterbolaget CDON AB med syfte att lista CDON AB på
Nasdaq First North Growth Market.



CDON AB ansökte den 3 november 2020 om notering av dess aktier hos Nasdaq First
North Growth Market och togs upp till handel på marknadsplatsen den 6 november
2020.



Utöver ovan samt det som framgår av CDON AB:s dåvarande moderbolags Qliro Group
AB:s publicerade delårsrapport för perioden 1 januari ‐ 31 mars 2020, halvårsrapport för
perioden 1 januari – 30 juni 2020 och delårsrapport för perioden 1 januari – 30
september 2020 har det inte inträffat någon händelse som är av väsentlig betydelse för
bolagets ställning.
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