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MedCap AB (“MedCap”) avser att förvärva resterande aktier (28,9%) i Inpac AirContainer Holding
AB (“Inpac” eller ”Bolaget”), nedan kallad ”Transaktionen”. Uppköpserbjudandet på resterande
aktier i Bolaget motsvarar ett värde på samtliga aktier i Inpac om 22 500 000 kronor.
Med anledning av detta har styrelsen för MedCap uppdragit åt Grant Thornton Sweden AB att i
egenskap av oberoende expert avge ett utlåtande angående skäligheten i den föreslagna Transaktionen
utifrån ett finansiellt perspektiv. Vänligen notera att Grant Thorntons uppdrag utgörs endast av att
avge ett utlåtande kring det erbjudna aktievärdet i Transaktionen.

Vi har för denna analys beaktat:







Historisk pro forma resultaträkning för koncernen för kalenderåren 2014-2016
Utfall på koncernnivå avseende perioden, jan-aug 2017
Balansräkning på koncernnivå per dec 2016 samt aug 2017
Årsredovisningar 2015-2016
Prognos avseende kalenderåren 2017-2022
Underlag för management fee-beräkning 2017-2018

Erhållna uppgifter har förutsatts vara korrekta och fullständiga och någon oberoende kontroll eller
verifiering har inte genomförts. Grant Thornton tar inte något ansvar för eventuella felaktigheter eller
brister i den erhållna informationen. Om det till oss tillhandahållna informationsmaterialet visar sig
vara felaktigt eller ofullständigt kan detta innebära att vår slutsats är felaktig.
Vår bedömning är baserad på de marknadsvillkor och andra förutsättningar, samt övrig information
som gjorts tillgänglig till oss, per dags dato. Vi tar inget ansvar för händelser efter denna tidpunkt.
Vårt uppdrag och detta utlåtande är endast till för styrelsen i MedCap. Utlåtandet utgör ej någon
rekommendation till aktieägarna i Inpac avseende den analyserade Transaktionen.
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Baserat på ovanstående analyser, antaganden och förbehåll anser vi, per dags dato, att erbjudandet i
Transaktionen är skäligt ur ett finansiellt perspektiv.

Grant Thornton Sweden AB
David Wastå
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