
  
 

Styrelsens för VNV Global AB (publ) redogörelse enligt 13 kap 6 § och 19 kap 24 § 
aktiebolagslagen 
 
 
Styrelsen för VNV Global AB (publ), org.nr 556677-7917 (”Bolaget”) lämnar härmed följande redogörelse 
enligt 13 kap. 6 § och 19 kap. 24 § aktiebolagslagen. 
 
Händelser av väsentlig betydelse  
Sedan Bolaget lämnade årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2019, vilken offentliggjordes den 25 mars 
2020, har Bolaget, den 23 oktober 2020, offentliggjort sina delårsrapporter för perioderna januari-juni 2020 
och januari-september 2020 som beskriver väsentliga händelser fram till detta datum. För perioden därefter har 
följande händelser av väsentlig betydelse inträffat, vilka har offentliggjorts via pressmeddelande och återfinns 
på bolagets hemsida under fliken Investor relations – Pressmeddelanden. 
 

- Bolaget offentliggjorde den 28 oktober 2020 att Bolaget beslutat om sammansättningen av 
valberedningen inför årsstämman 2021; 

- Bolaget offentliggjorde den 30 november 2020 att Bolaget investerat 12,9 miljoner USD i 
HungryPandas finansieringsrunda om 70 miljoner USD ledd av Kinnevik; och 

- Bolaget offentliggjorde den 2 december 2020 att Bolagets portföljbolag Voi Technology stängt ny 
finansieringsrunda om 160 miljoner USD.  

 
Utöver den information som Bolaget offentliggjort genom sina delårsrapporter för perioderna januari-juni 2020 
och januari-september 2020 samt ovan upptagna pressmeddelanden har inga händelser av väsentlig betydelse 
för bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för 2019 lämnades. All information finns tillgänglig på 
bolagets hemsida, www.vnv.global, under Investor relations – Finansiella rapporter och Investor relations – 
Pressmeddelanden.  
 
Värdeöverföringar 
Sedan Bolaget lämnade årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2019 har inga värdeöverföringar inträffat.  
 
Förändringar i Bolagets bundna egna kapital 
Följande förändringar i Bolagets bundna egna kapital har skett efter balansdagen den 31 december 2019: 
 

- I enlighet med beslut fattat på årsstämma den 24 april 2020 har en fondemission skett, innebärande 
en ökning av aktiekapitalet med 7 823 045,60 kronor (inga aktier emitterades);  

- I enlighet med beslut fattat på extra bolagsstämma den 10 juni 2020 har en nyemission av 2 100 000 
aktier av Serie C 2019 och 525 000 aktier av Serie C 2020 skett, innebärandes en ökning av 
aktiekapitalet med 262 500 kronor; och 

- I enlighet med beslut fattat på extra bolagsstämma den 23 juni 2020 har en företrädesemission av 
15 846 091 units skett, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 1 584 609,10 kronor. 

 
Utöver ovan har inga förändringar i bolagets bundna egna kapital skett efter balansdagen för räkenskapsåret 
2019. 
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Signatursida följer 
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Stockholm den 15 december 2020 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Lars O. Grönstedt   Josh Blachman 
 
 
 
___________________________  ___________________________  
Per Brilioth    Victoria Grace  
       
 
 
___________________________  ___________________________ 
Ylva Lindquist     Keith Richman  
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