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Umida Group AB (publ) har beslutat att genomföra en företrädesemission där 
du som aktieägare har företrädesrätt att delta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anmälan om teckning ska ske under perioden 
31 januari 2023 – 14 februari 2023  

oktober- 14 november 2022 

Observera: Den som varken tecknar nya B-aktier eller säljer sina teckningsrätter kommer att förlora det värde 
teckningsrätterna bär. Det är därför viktigt att antingen teckna nya B-aktier senast den 14 februari 2023 eller att 
sälja sina teckningsrätter senast den 9 februari 2023.  

Informationen i denna folder (”Foldern”) är inte ett erbjudande at teckna värdepapper utan endast en förenklad 
beskrivning av företrädesemissionen i Umida Group AB (”Umida”, eller ”Bolaget”) och innehåller inte all 
information som är väsentlig för ett investeringsbeslut. Med ”Företrädesemissionen” avses erbjudandet till 
Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna B-aktier enligt villkoren i denna Folder. Foldern är inte ett 
prospekt och har inte upprättats i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella 
instrument, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG eller EU-kommissionens förordning (EG) nr 
809/2004. Foldern har heller inte godkänts eller registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med 
bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. För fullständiga 
villkor och ytterligare information om risker hänförliga till Bolaget och marknaden samt värdepapper som 
erbjuds hänvisas läsaren till det fullständiga informationsmemorandumet för företrädesemissionen 
(”Memorandumet”) som tillhandahålls på Bolagets hemsida www.umida.se samt på Partner Fondkommissions 
hemsida www.partnerfk.se. 

Inbjudan till 
teckning av B-aktier i 

Umida Group AB (publ) 
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FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG  

Företrädesrätt: Aktieägare oavsett aktieslag per avstämningsdagen, den 30 januari 2023, i 
Umida Group AB (publ) erhåller en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter 
berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie 

Avstämningsdag: 30 januari 2023 

Teckningsperiod:  31 januari 2023 – 14 februari 2023 

Teckningskurs:  2,80 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej.  

Emissionsvolym:  Vid fullt nyttjande tillförs Umida totalt cirka 8 MSEK före emissionskostnader 

Säkerställande: Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser till ett belopp 
uppgående till 4 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen 

Handel med uniträtter: 31 januari – 9 februari 2023 

Handel med BTU: Handel med BTU kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 31 
januari 2022 till dess att Erbjudandet registreras hos Bolagsverket 
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Bakgrund och motiv 

Umida är en dryckeskoncern som via dotterbolagen Brands for Fans, Umida Brands, JOLUCA Cocktails, 
Ekobryggeriet, JÄRN och Umida Partners, producerar och säljer vin, sprit, glögg och andra 
alkoholhaltiga och alkoholfria drycker i både egna och externa uppdragsgivares varumärken. Umida 
säljer och marknadsför även egenutvecklade varumärken och via Brands for Fans marknadsförs 
diverse drycker tillsammans med flertalet världsstjärnor.  

Umida har under de senaste åren genomgått en verksamhetsomstöpning och revidering av 
affärsmodellen och ställt om från att vara ett renodlat produktions- och fyllningsbolag, till ett modernt 
och snabbrörligt sälj- och marknadsbolag. Bolaget har gått från att vara förlusttyngt och ha en stor del 
av verksamheten i form av egen produktion, till att stöpa om strategin och lägga ut produktionen på 
externa aktörer. Bolaget har idag etablerat en stabil plattform för ytterligare tillväxt med en 
diversifierad riskspridning via Bolagets olika varumärken, geografiska marknader och målgrupper. 

Umidas strategi framåt bygger på organisk tillväxt i kombination med en förvärvsstrategi. Potentiella 
förvärvsobjekt utgörs av lönsamma bolag med underliggande utvecklingspotential inom något av 
Umidas tre affärsområden, primärt innovativa bolag inom försäljning och marknadsföring. Umida ser 
förvärvsstrategin som ett viktigt komplement till den organiska tillväxten för att sammantaget nå upp 
till en god tillväxt- och lönsamhetsnivå.  

Mot bakgrund av ovan tecknades i december 2022 en avsiktsförklaring om att förvärva varumärket 
Ekobryggeriet från Ekobryggeriet i Sverige AB. Ekobryggeriet är ett marknadsledande varumärke inom 
premiumtonic i Sverige och med närvaro på internationella marknader. Umida har således beslutat att 
genomföra en kapitalanskaffning i form av en företrädesemission, där kapitalinjektionen ska 
möjliggöra delfinansiering av förvärvet av Ekobryggeriet med en total köpeskilling om 11 MSEK. 
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Företrädesemissionen 

Styrelsen för Umida beslutade den 9 januari 2023, under förutsättning av bolagsstämmans 
godkännande i efterhand, om att genomföra en emission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets 
aktieägare (”Företrädesemissionen”), om högst cirka 8 MSEK.  Företrädesemissionen görs i form av att 
aktieägare av varje aktie oavsett aktieslag erhåller en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter 
berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie. För varje aktie erläggs 2,80 SEK.  

Teckningsförbindelser om totalt cirka 4 MSEK har inhämtats av Bolaget. Sammanlagt omfattas därmed 
cirka 50 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser. 

Emissionslikviden, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 0,9 MSEK, kommer, vid full teckning i 
Företrädesemissionen att uppgå till cirka 7,1 MSEK. Nettolikviden avses disponeras enligt följande, 
angivet i prioritetsordning. 

 37,5 procent av likviden som kontakt köpeskilling för varumärket Ekobryggeriet 

 37,5 procent av likviden för löpande rörelsekapital inklusive driften av Ekobryggeriet och inköp 
av produkter 

 25 procent av likviden för framtida förvärv 

 
 
 
 
 

  
30 
jan 

31 
jan 

14 
feb 

9 
feb 

15 
feb 

Avstämningsdag Teckningsperiod 
inleds 

Sista teckningsdag Sista dag för 
handel i uniträtter 

Offentliggörande 
av finalt utfall 
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Varför investera i Umida? 

 

Vision 
Umidas vision är att skapa hållbara smakupplevelser. Umida vill vara ett innovativt, flexibelt och miljö- 
och kvalitetsmedvetet dryckesföretag som alltid sätter kunden i fokus. Det innebär att Umida lägger 
stort fokus på innovation och produktutveckling med smakupplevelser, produktkvalitet, ekologi och 
hållbara förpackningar i centrum. 
 
Affärsidé 
Umida är en dryckeskoncern som via affärsområdena Umida Brands, Brands for Fans och Umida Partners 
producerar och säljer vin, sprit, glögg och andra alkoholhaltiga- och alkoholfria drycker i både egna och 
externa uppdragsgivares varumärken. Bolaget har ställt om från att vara ett renodlat produktions- och 
fyllningsbolag till ett modernt och snabbrörligt sälj- och marknadsbolag, bland annat genom att sälja en 
olönsam produktionsanläggning under år 2019 och addera fler varumärken till Bolagets portfölj. Bolaget 
har idag etablerat en stabil plattform för ytterligare tillväxt med en diversifierad riskspridning via 
Bolagets olika varumärken, geografiska marknader och målgrupper. 
 
Strategi 
Umidas strategi framåt bygger på organisk tillväxt i kombination med en förvärvsstrategi. Potentiella 
förvärvsobjekt utgörs av lönsamma bolag inom något av Umidas tre affärsområden, primärt innovativa 
bolag inom försäljning och marknadsföring. Umida ser förvärvsstrategin som ett viktigt komplement 
till den organiska tillväxten för att sammantaget nå upp till den nivå av tillväxt som Bolaget har som 
målsättning, att växa organiskt med cirka 15 – 30 procent per år, med en EBITDA-marginal om cirka 10 
procent. Målsättningen för bruttomarginalen är cirka 45 procent totalt över samtliga affärsområden. 
  

Bolaget har genomfört en 
framgångsrik omstöpning 
av verksamheten och har 

idag en bevisad och 
fokuserad tillväxtstrategi 

framåt 

Umida är innovativa  
med flera befintliga 

samarbeten och 
produkter, inte minst 

inom hållbarhetsområdet 

Umida är en flexibel aktör 
på dryckesmarknaden med 

outsourcad produktion, 
vilket möjliggör snabb 

anpassning till rådande 
trender 

Genom Bolagets stora 
produktutbud, samt olika 
geografiska marknader är 
Bolaget diversifierat och 
står inte och faller med 

ett varumärke eller 
produkt 

1 2 3 4 
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UMIDA I SIFFROR (KSEK) 

 
 
 

MARKNADSTRENDER 
 

 Hållbarhet  
Det finns en stark hållbarhetstrend inom dryckesbranschen, och på den svenska marknaden 
satsar Systembolaget kraftigt på hållbarhetsaspekten och har uttalade hållbarhetsmål. Bland 
annat har Systembolaget som mål att minska sin klimatpåverkan från den egna verksamheten 
med 90 procent vid år 2025, samt att klimatpåverkan från dryckernas värdekedja ska ha minskat 
med 50 procent vid år 2030, jämfört med år 2019. Umida har medvetet positionerat sig inom 
hållbarhetssegmentet och strävar mot att ta en ledande roll inom hållbara spritprodukter på 
den nordiska marknaden. Under 2022 instiftade Systembolaget en ny markering som kallas 
”Hållbart val”. Totalt finns det cirka 23 000 artiklar på Systembolaget och av dessa uppnår 
endast strax över 280 hållbart val. Umida har i dagsläget flertalet artiklar på Systembolaget med 
certifieringen, och Bolaget har vunnit ytterligare tre upphandlingar hos Systembolaget med 
hållbarhetscertifiering som kommer att lanseras under första halvan av 2023 

 Digitalisering 
Idag är den överlägset största andelen av den globala alkoholhandeln koncentrerad till fysisk 
handel men en liten men stadig tillväxt av online-baserad handel av alkoholhaltiga drycker sker. 
På den globala marknaden förväntas e-handelsförsäljningen för alkoholhaltiga drycker uppgå till 
hela 42 MdUSD på de viktigaste marknaderna i världen år 2025, vilket motsvarar en ökning med 
66 procent jämfört med år 2022. Umida är väl positionerade för att svara på denna utveckling 
inom branschen, bland annat genom Bolagets egenutvecklade e-handelsplattform för Brands 
for Fans i Europa, där produkter skickas direkt hem till slutkonsument.  

 Alkoholfria alternativ 
Umida är i dagsläget aktiva på marknaden för alkoholfria drycker i form av alkoholfri glögg och 
den alkoholfria spriten JÄRN, samt ett växande utbud av drycker inom dagligvaruhandeln. och 
har tidigare erfarenhet från andra alkoholfria drycker, så som exempelvis vin Under år 2022 
sålde Umida alkoholfria drycker till ett värde om cirka 0,5 MSEK. På hela den nordiska 
marknaden genererade år 2021 försäljning av alkoholfria drycker ett värde omkring 9,6 MdEUR. 
Marknaden växer och prognostiseras år 2026 vara värd omkring 12,1 MdEUR. Umida ser goda 
möjligheter att växa inom kategorin alkoholfria drycker, inte minst genom Bolagets avancemang 
mot dagligvaruhandeln, där förvärvet av Ekobryggeriet utgör ett strategiskt viktigt steg 

.  

 2019 2020 2021 Q3 2022 

Total försäljning 75 799 88 840 117 602 68 955 

Resultat efter finansiella poster -21 098 -4 752 3 987 -2 376 

Soliditet (%) 23 30 27 26 

Balansomslutning 58 737 39 830 60 179 52 856 
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Villkor och anvisningar 
FÖRETRÄDESRÄTT OCH TECKNINGSRÄTTER 
Bolagets aktieägare har företrädesrätt att 
teckna nya B-aktier i förhållande till det antal 
aktier som de innehar på avstämningsdagen 
den 30 januari 2023. Företrädesemissionen 
innebär att högst 2 862 403 B-aktier emitteras 
med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.  
Aktiekapitalet kommer att öka med högst 
982 494,31 SEK hänförligt till ökning på grund 
av Företrädesemissionen. För varje en aktie 
innehavda på avstämningsdagen den 30 januari 
2023 erhålles en (1) teckningsrätt. Åtta (8) 
teckningsrätter berättigar innehavaren till 
teckning av en (1) aktie. Erbjudandet riktar sig 
till befintliga aktieägare, allmänheten och 
institutionella investerare i Sverige. 

 

TECKNINGSKURS 
Teckningskursen är 2,80 SEK per B-aktie. 
Courtage utgår ej. 

 

AVSTÄMNINGSDAG 
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att 
avgöra vilka personer som har rätt att erhålla 
teckningsrätter i Erbjudandet är den 30 januari 
2023. Sista dag för handel i Bolagets aktier 
inklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är den 26 
januari 2023. Första dag för handel i Bolagets 
aktier exklusive rätt till deltagande i 
Erbjudandet är den 27 januari 2023. 

 

TECKNINGSPERIOD 
Teckning av B-aktier skall ske under perioden 
från och med den 31 januari 2023 till och med 
den 14 februari 2023. Efter teckningsperiodens 
utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga 
och saknar därmed värde. Outnyttjade 
teckningsrätter kommer att, utan avisering från 
Euroclear Sweden, bokas bort från VP-kontot. 
Styrelsen i Umida har rätt att förlänga 
tecknings- och betalningsperioden. För det fall 

beslut om förlängning av teckningsperioden 
fattas, kommer beslutet offentliggöras senast 
den 14 februari 2023 genom pressmeddelande. 
Styrelsen har även rätt att avbryta 
Företrädesemissionen ifall omständigheter 
uppstår som kan medföra att tidpunkten för att 
genomföra Erbjudandet bedöms som olägligt. 
Sådana omständigheter kan till exempel vara av 
ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse 
såväl händelser i Sverige som utomlands. 

 

HANDEL MED AKTIER 
Bolagets B-aktier är föremål för handel på 
Spotlight Stock Market. ISIN-kod för aktien är 
SE0009190788. Efter att Bolagsverket 
registrerat Företrädesemissionen kommer även 
de nyemitterade B-aktierna att handlas på 
Spotlight Stock Market. Sådan handel avseende 
de nyemitterade B-aktierna som omvandlats 
från BTA beräknas inledas omkring vecka 10 
2023. B-aktierna har upprättats enligt svensk 
lagstiftning och är denominerade i SEK. 

 

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT 
Anmälan av intresse om teckning av B-aktier 
utan stöd av företrädesrätt i 
Företrädesemissionen sker genom att 
”Anmälningssedel för teckning av B-aktier utan 
stöd av teckningsrätter” ifylls, undertecknas och 
skickas till Partner Fondkommission. 

 

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER 
Handel i teckningsrätter kommer att ske på 
Spotlight Stock Market från och med den 31 
januari 2023 till och med den 9 februari 2023.  
teckningsrätterna kommer att handlas under 
kortnamnet TR B 230130 med ISIN-kod 
SE0019761768. Vid försäljning av teckningsrätt 
övergår såväl den primära som den subsidiära 
företrädesrätten till den nya innehavaren av 
teckningsrätten.  teckningsrätter som inte 
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utnyttjas för teckning av B-aktier blir ogiltiga 
och förlorar sitt värde och kommer att bokas 
bort av Euroclear efter teckningstidens utgång.  

 

UTSPÄDNING 
Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt 
att teckna B-aktier i Erbjudandet kommer att 
spädas ut med högst 2 862 403 nyemitterade B-
aktier genom Företrädesemissionen, vilket 
motsvarar en utspädningseffekt om 11,1 
procent av antalet aktier och röster.  

 

VÄRDERING 
Bolagsvärdet före emission vid bestämd 
emissionskurs uppgår till 64,1 MSEK. 

 

TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDEN 
Företrädesemissionen omfattas till 50 procent 
av garantiåtaganden från befintliga aktieägare.  

 

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE 
De aktieägare eller företrädare för aktieägare 
som på ovannämnd avstämningsdag var 
registrerade i den av Euroclear Sweden för 
Bolagets räkning förda aktieboken och som äger 
rätt att teckna B-aktier i Erbjudandet, erhåller 
följande dokument från Euroclear Sweden: 

 Sammanfattning 

 en emissionsredovisning med bifogad 
förtryckt inbetalningsavi, 

 en särskild anmälningssedel med bifogad 
icke ifylld inbetalningsavi, samt 

 en anmälningssedel för teckning av B-
aktier utan företrädesrätt.  

Av den förtrycka emissionsredovisningen 
framgår antalet erhållna teckningsrätter. Den 
som var upptagen i den till aktieboken anslutna 
förteckningen över panthavare med flera 
underrättas separat. VP-avi som redovisar 
registreringen av teckningsrätter på aktie-
ägarens VP-konto kommer inte skickas ut. 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE 
Aktieägare vars innehav i Umida är 
förvaltarregistrerade hos bank eller annan 
förvaltare erhåller varken emissionsredovisning 
eller särskild anmälningssedel. Teckning och 
betalning ska då i stället ske i enlighet med 
anvisningar från respektive förvaltare. 

 

TECKNING AV B-AKTIER MED STÖD AV 
FÖRETRÄDESRÄTT  
Teckning med stöd av teckningsrätter skall ske 
genom kontant betalning senast den 14 
februari 2023. Teckning genom kontant 
betalning skall antingen göras med den 
förtryckta inbetalningsavin som medföljer 
emissionsredovisningen eller med den 
inbetalningsavi som är fogad till den särskilda 
anmälningssedeln enligt följande alternativ: 

1. I det fall samtliga på avstämningsdagen 
erhållna teckningsrätter utnyttjas för 
teckning av B-aktier skall endast den 
förtrycka inbetalningsavin användas som 
underlag för teckning genom kontant 
betalning. Särskild anmälningssedel skall ej 
användas. 

2. I det fall teckningsrätter förvärvas eller 
avyttras, eller ett annat antal 
teckningsrätter än vad som framgår av den 
förtryckta emissionsredovisningen ut-
nyttjas för teckning, skall den särskilda 
anmälningssedeln användas som underlag 
för teckning genom kontant betalning. 
Anmälning om teckning genom betalning 
skall ske i enlighet med anvisningar på den 
särskilda anmälningssedeln. Den för-
tryckta inbetalningsavin skall därför inte 
användas. 

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälnings-
sedel kan komma att lämnas utan avseende. 
Särskild anmälningssedel kan erhållas från 
Partner Fondkommission per telefon eller e-
post. Ifylld anmälningssedel i samband med 
betalning skall skickas per post eller lämnas på 
nedanstående adress och vara Partner 
Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 
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den 14 februari 2023. Anmälningssedlar som 
skickas per post bör avsändas i god tid för att 
säkerställa ankomst före angivet sista datum. En 
(1) särskild anmälningssedel kommer att 
beaktas. För det fall fler än en (1) särskild 
anmälningssedel insändes kommer den sist 
erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar 
kommer således att lämnas utan avseende. 
Observera att icke utnyttjade teckningsrätter 
förfaller utan värde.  

Partner Fondkommission AB 
Ärende: Umida Group AB 
Lilla Nygatan 2 
411 09 Göteborg 
 
E-post: info@partnerfk.se 

TECKNING AV B-AKTIER UTAN STÖD AV 
TECKNINGSRÄTTER 
Teckning av B-aktier utan stöd av 
teckningsrätter sker under samma period som 
teckning av B-aktier med stöd av 
teckningsrätter, det vill säga från och med den 
31 januari 2023 till och med den 14 februari 
2023. Anmälan om teckning utan företrädesrätt 
sker genom att ”Anmälningssedel för teckning 
av B-aktier utan stöd av teckningsrätter” ifylls, 
undertecknas och skickas till Partner 
Fondkommission på adress enligt ovan. 
Anmälningssedeln kan erhållas från Partner 
Fondkommission per telefon, e-post eller 
genom att ladda ned den från Umidas hemsida.  

Ingen betalning skall ske i samband med 
ansökan om teckning utan företrädesrätt, utan 
sker i enlighet med vad som anges nedan. 
Anmälningssedeln ska vara Partner 
Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 
den 14 februari 2023. Anmälningssedlar som 
skickas per post bör avsändas i god tid för att 
säkerställa ankomst före angivet sista datum. En 
(1) anmälningssedel kommer att beaktas. I det 
fall fler än en (1) anmälningssedel insändes 
kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga 
anmälningssedlar kommer således att lämnas 
utan avseende. 

TILLDELNING 
För det fall inte samtliga B-aktier tecknas med 
stöd av företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen 
besluta om tilldelning inom ramen för 
emissionens högsta belopp.  

1) I första hand skall tilldelning ske till 
tecknare som tecknat B-aktier med stöd 
av teckningsrätter, oavsett om de var 
aktieägare på avstämningsdagen eller 
inte, och vid överteckning i förhållande till 
det antal B-aktier de redan har tecknat i 
Företrädesemissionen och, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning 

2) I andra hand skall tilldelning ske till 
tecknare som lämnat tecknings-
förbindelser för teckning av B-aktier utan 
företrädesrätt 

3) I tredje hand skall fördelning ske till övriga 
tecknare i förhållande till tecknat belopp, 
samt i den mån detta inte kan ske, genom 
lottning 

4) I fjärde hand skall tilldelning ske till 
emissionsgaranterna i förhållande till 
garanterat belopp  

BEKRÄFTELSE OM TILLDELNING OCH 
BETALNING AV TILLDELADE B-AKTIER UTAN 
FÖRETRÄDE 
Besked om eventuell tilldelning av B-aktier 
tecknade utan företrädesrätt lämnas genom 
översändande av tilldelningsbesked i form av en 
avräkningsnota. Betalningen skall erläggas 
senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av 
avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej 
till den vilken inte erhållit tilldelning. Erlägges ej 
likvid i rätt tid kan B-aktier komma att överlåtas 
till någon annan. Skulle försäljningspriset vid 
sådan överlåtelse komma att understiga priset 
enligt Erbjudandet, kan den vilken ursprung-
ligen erhållit tilldelning av dessa B-aktier 
komma att svara för hela eller delar av 
mellanskillnaden.  

Tilldelning är inte beroende av när under 
anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse 
av överteckning kan tilldelning utan företräde 
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komma att utebli eller ske med ett lägre antal B-
aktier än vad anmälan avser. 

 

AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE 
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock 
ej aktieägare bosatta i Australien, Hongkong, 
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, 
Sydafrika, USA eller annat land där deltagande i 
Erbjudandet helt eller delvis är föremål för 
legala restriktioner) och vilka äger rätt att 
teckna i Erbjudandet, kan vända sig till Partner 
Fondkommission enligt ovan för information 
om teckning och betalning.  

 

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER (”BTA”) 
Teckning och betalning registreras hos 
Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket 
normalt innebär några bankdagar efter 
betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi 
med bekräftelse att inbokning av BTA skett på 
tecknares VP-konto. Betalda tecknade aktier 
benämns BTA på VP-kontot till dess att 
nyemissionen blir registrerad hos Bolagsverket. 
Aktieägare vilka har sitt innehav registrerat via 
depå hos bank eller fondkommissionär erhåller 
information från respektive förvaltare.  

 

HANDEL MED BTA 
Handel med BTA kommer att ske på Spotlight 
Stock Market från och med den 31 januari 2023 
till dess att Erbjudandet registreras hos 
Bolagsverket. Betalda och tecknade aktier 
kommer att handlas under kortnamnet BTA B 
230130 med ISIN-kod SE0019761776. 

 

LEVERANS AV NYA AKTIER  
Så snart aktiekapitalshöjningen har registrerats 
hos Bolagsverket omvandlas BTA till B-aktier 
utan särskild avisering från Euroclear Sweden. 
För de aktieägare vilka har sitt innehav 
förvaltarregistrerat kommer information från 
respektive förvaltare. 

 

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I 
ERBJUDANDET 
Omkring den 15 februari 2023 kommer Bolaget 
offentliggöra utfallet av Erbjudandet. 
Offentliggörandet kommer att ske genom 
pressmeddelande och finnas tillgängligt på 
Bolagets hemsida.  

 

RÄTT TILL UTDELNING PÅ DE NYA B-
AKTIERNA 
De nya B-aktierna medför rätt till vinstutdelning 
första gången på avstämningsdag för utdelning 
som infaller närmast efter det att Erbjudandet 
registrerats hos Bolagsverket under förut-
sättning att de nya B-aktierna blivit registrerade 
och införda i den av Euroclear Sweden förda 
aktieboken på avstämningsdagen för sådan 
utdelning. 

 

OÅTERKALLELIG TECKNING 
Teckning av B-aktier, med eller utan stöd av 
teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren får 
inte återkalla eller ändra en teckning av B-aktier, 
såvida inte annat följer av Memorandumet eller 
tillämplig lag. 

 

ÖVRIG INFORMATION 
Följande styrelseledamöter och ledande befatt-
ningshavare tecknar B-aktier i Erbjudandet. 

Styrelseledamot Belopp (SEK) 

Mats Jämterud 200 000 

Johan Sjökvist 100 000 

Filip Lundquist 100 000 

Partner Fondkommission agerar finansiell 
rådgivare och emissionsinstitut i anledning av 
Företrädesemissionen. Att Partner 
Fondkommission är emissionsinstitut innebär 
inte att Partner Fondkommission betraktar den 
som anmält sig för teckning av B-aktier i 
Företrädesemissionen som en kund. Därmed 
kommer Partner Fondkommission inte att 
kundkategorisera tecknaren eller genomföra en 
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passandebedömning i enlighet med lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden 
avseende denna teckning.  

För det fall ett för stort belopp betalats in av en 
tecknare för B-aktier kommer Bolaget 
ombesörja återbetalning av överskjutande 
belopp. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är 
otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan 
anmälan om teckning komma att lämnas utan 

beaktande eller teckning ske med ett lägre 
belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk 
kommer i så fall att återbetalas. Ingen ränta 
utgår på sådan likvid.  

Förutom vad som uttryckligen anges häri har 
ingen finansiell information i detta 
Memorandum reviderats eller granskats av 
Bolagets revisor.

 

 


