- Dementi från Björn Falk och Josef Bari av Pressmeddelande från nya Styrelsen i Vaneo
Capital AB:
Björn Falk och Josef Bari får härmed dementera flera felaktiga påståenden som framförts i
bolaget Vaneo Capital AB:s pressmeddelande från den 6 september 2022 enlig följande.
-

Den gamla styrelsen har lämnat över kontaktuppgifter samt access till bolagets angivna
tillgångar. Detta har överlämnats till Claude Zacharias samt till Rolf Lundgren vid olika
tillfällen sedan det inledande mötet avseende överlämning den 22 augusti klockan 11.

-

Den gamla styrelsen anser det vara ärekränkande att utpeka den gamla styrelsen som
brottslingar och att påstådda bolagsinvesteringar saknar substans. Man bör ha lite mer
fakta än att bara komma med spekulationer när det gäller anklagelser av denna karaktär.

-

Att skriva att den gamla styrelsens rapporter inte har verklighetsförankring är ett
påstående utan några som helst underliggande fakta. Vid överlämnandet har dokument
överlämnats som bevisar transaktioner samt innehav. Dessutom har dessa dokument
under alla år uppvisats för våra revisorer som har godkänt dessa.

-

Påstående om att bolaget underlåtit att betala fakturor stämmer inte. Alla otvistiga
fakturor som var förfallna fram till årsstämman är betalda genom den gamla styrelsens
försorg. En faktura är överlämnad som är skickad som en påminnelsefaktura. När det
gäller denna faktura har bolaget aldrig fått den ursprungliga fakturan som skall ha
skickats med post till bolagets boxadress.

-

Det så kallade ”klonade bolaget” man refererar till har bedrivit en fristående
förvaltningsverksamhet sedan April 2021 med en helt annan investeringsinriktning.
Bolagen har helt olika karaktär. Detta är också något som bara har tagits i tomma intet
utan att kolla upp bakomliggande fakta.

-

Inledande diskussioner med NGM påbörjades i November 2021 med ett positivt
bemötande, som ledde till att bolaget blev hänvisat till flera förslag på
Fondkommissionärer som skulle kunna ta sig an uppdraget. Ett av dessa bolag var
Eminova som dock avböjde att ta sig an uppdraget och hänvisade till tidsbrist. Detta var i
december 2021 och inte 2017 som nämndes i nya styrelsens pressmeddelande. 2017
som också nämndes i samma pressmeddelande var det inte aktuellt med någon
börsnotering så detta är svårt att kommentera. Därefter har det skett diskussioner med
Mangold FK som var beredda att ta sig an uppdraget.

-

Den nya Styrelsen har fått en fil med bolagets Aktieägare där framgår kontaktuppgifter
såsom tfn samt mailadresser. Bolaget har dock inte dessa uppgifter på de aktieägare som
handlat över marknaden.
Detta är skickat till Claude Zacharias samt Ric Sällsten
Björn Falk & Josef Bari

