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VIKTIG INFORMATION
Vänligen observera att detta dokument endast utgör ett kort, förenklat utdrag ur Prospektet, upprättat av styrelsen för Raybased AB (publ)
med anledning av Företrädesemissionen i Raybased i maj 2018 och således inte utgör ett prospekt. För fullständiga villkor och ytterligare
information hänvisas till Prospektet för Företrädesemissionen, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 2 maj 2018.
Detta dokument är inte avsett att ersätta Prospektet som grund för att teckna Aktier i Företrädesemissionen i Raybased. Varje beslut att
investera i Raybased ska baseras på Prospektet i dess helhet. Prospektet finns tillgängligt på Raybaseds hemsida, www.raybased.com, på
Consensus Asset Managements (org. nr. 556474-6518) hemsida, www.consensusam.se/raybased, samt på Eminova Fondkommissions
(org. nr. 556889-7887) hemsida, www.eminova.se. Om aktieägare eller potentiella investerare kostnadsfritt önskar ta del av Prospektet i
pappersformat, vänligen kontakta Raybaseds huvudkontor via e-post, info@raybased.com.
Definitioner: Med ”Raybased” eller ”Bolaget” avses det listade Raybased AB (publ) med org. nr 556776-3213. Raybaseds styrelse beslutade
den 8 april 2018 om en emission av aktier (”Aktier”) med företrädesrätt för Raybaseds aktieägare (”Företrädesmissionen”), baserat på av
årsstämman den 2 mars 2018 beslutat bemyndigande.

Informationsfolder

Företrädesemission - 2018

Raybased genomför en Företrädesemission inför expansion i Sverige och utomlands
Fastigheter har länge varit uppkopplade trådbundet för övervakning,
mätning, styrning och optimering av bl.a. ventilation samt energioch vattenanvändningen och därmed sammanhängande kostnadsoptimering.
Raybased utvecklar och säljer ett öppet, trådlöst nätverk för
fastighetsstyrning, som på ett kostnadseffektivt och användarvänligt sätt övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter
avseende t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar
med och kan samordna befintliga fastighetssystem på marknaden
och möjliggör enkel integration med Internet-of-Things-tjänster (IoT).

Två viktiga grundpelare för Raybaseds
expansion
Marknadspotentialen för fastighetsstyrningssystem är betydande.
Politiska krafter i form av nya, strängare europeiska och nationella
lagar om energieffektivitet och reducering av bland annat koldioxidutsläpp driver marknadstillväxten för fastighetsstyrningssystem
liksom ett stort och växande fastighetsbestånd med ett betydande
renoveringsbehov, vilket ofta inkluderar energieffektiviseringar.
Kommersiella marknadsdrivkrafter återfinns i det faktum att
fastighetsstyrningssystem möjliggör reducering av kostnader i drift,
installation och underhåll av fastigheter, där trådlösa system, som
det Raybased erbjuder, medför betydande kostnadssänkningar
relativt trådbundna system. Raybaseds trådlösa system möjliggör
även en höjning av hyrorna.

Raybased AB (publ) org. nr. 556776-3213

Med viktiga tekniska förutsättningar för moderna fastighetsstyrningssystem på plats – såsom tillförlitlig trådlös teknik och nya kommunikationsprotokoll för automatiska system och styrsystem - kan
fastighetsstyrningssystem och funktioner nu implementeras och
integreras med varandra på ett kostnads- och tidseffektivt sätt.

Raybaseds konkurrenskraftiga lösning
Grundprinciper och struktur
Raybased presenterar i sitt fastighetsstyrningssystem en lösning
på de problem och utmaningar, som förknippas med befintliga
trådbundna och trådlösa system för fastighetsstyrning, d.v.s.
bland annat komplexitet och kostnad för trådbundna system samt
begränsningar i trådlösa system. Raybaseds trådlösa system för
fastighetsstyrning, som är uppbyggt av mjukvara med en hårdvaruplattform som grund, kombinerar den höga prestandan, tillförlitligheten, robustheten och tillgängligheten hos trådbundna system
med flexibiliteten, användarvänligheten och den attraktiva kostnadsoch investeringsutgiftsnivån hos befintliga trådlösa system - en
kombination av egenskaper som inte tidigare existerat.
Raybaseds plattform utgörs av ett digitalt, professionellt, intuitivt
trådlöst system för fastighetsstyrning i en helhetslösning för övervakning, mätning, styrning och optimering i realtid av alla elektriska
installationer och funktioner i fastigheter. Det är baserat på helt
nyutvecklad teknik för radiokommunikation. Systemet, som ger obegränsad skalbarhet, bygger på en modern öppen programarkitektur
med inbyggda expansionsmöjligheter och mjukvaran är obegränsat flexibel och lätt att uppdatera. Det gör systemet kompatibelt
med befintliga och framtida branschstandarder samt system och
protokoll för fastighetsstyrning. Förutom att användas i byggnader
kan systemet användas över stora ytor, t.ex. en hel stadskärna.
Systemets tjänster är molnbaserade.

Med Raybaseds app kan hyrestagaren bl.a. reglera temperatur, ventilation och belysning i rummet samt avläsa
temperatur, energiförbrukning och luftkvalitè etc. Appen erhåller mätdatan från sensorer i rummen.
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Väsentlig kundnytta
Raybaseds plattform uppvisar ett antal innovativa egenskaper och
kundfördelar, som, enligt Bolagets bedömning, förbättrar situationen
för fastighetsägaren, fastighetsförvaltaren och hyrestagaren relativt
andra system.
Bolagets system kan till följd av sin flexibilitet och kompatibilitet
enkelt anpassas och kompletteras efter kundens önskemål och
behov och i takt med framtida förändringar i den tekniska utvecklingen. Det kan enkelt integreras med andra system till en helhet och
möjliggör enkel anslutning av elektriska komponenter och appar etc.
inom ramen för IoT.
Systemet är även till följd av sin uppbyggnad kostnadseffektivt i
installation, drift, underhåll och uppdatering etc. liksom vid anslutning av tredjepartsprodukter inom ramen för t.ex. IoT och uppvisar
låga investeringsutgifter relativt sett. Fastighetsstyrningssystem
möjliggör reducering av kostnader i drift och underhåll av fastigheter.
Genom att tillämpa IoT och trådlösa system för fastighetsstyrning,
som det Raybased erbjuder, sänks kostnaderna betydligt relativt
trådbundna system. Möjligheten att erbjuda digitala mervärdestjänster till hyrestagaren i form av IoT-produkter etc. i smarta byggnader
kan dessutom motivera hyresavgiftshöjningar. Sammantaget kan
dessa kostnads- och intäktsposter förbättra driftsnettot. Vissa

installationer av moderna och kostnadseffektiva system i fastigheter
får en tydlig, positiv effekt på värdet på fastigheterna.
Plattformen erbjuder vidare användarvänlig, digital fastighetsförvaltning i realtid via praktiska användargränssnitt, även på distans via
Internet. Systemet använder också avancerade hjälpmedel, vilka vid
installation och integrering reducerar kraven på specialkunskaper
och förenklar processen. Plattformen är också till följd av sin uppbyggnad enkel att drifta och underhålla etc. Systemet öppnar vidare
upp oändliga möjligheter för övervakning, mätning, styrning och optimering av elektriska funktioner i fastigheter på basis av anslutning
av smarta IoT-tjänster och anpassning av systemet till användaren.
Systemet kan också automatiskt skapa en miljö, anpassad efter
användarens preferenser och beteenden för att höja effektivitet
och komfort. Med systemet kan smarta byggnader skapas liksom
smarta städer. Systemet optimerar inte bara separata funktioner
avseende t.ex. värme och belysning i den aktuella fastigheten utan
också hela fastigheten sammantaget på ett lönsamt sätt.
Systemet ger fastighetsägaren och fastighetsanvändaren även ett
verktyg för reducering av materialåtgång vid installationen och en
minskning av miljöavtrycket.
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effektiviserar styrningen, optimerar fastighetens funktionalitet och sänker driftskostnader.

Raybased står inför expansion i
kommersiell fas
Raybaseds strategi riktar in sig på att, baserat på dels fokuserad
kärnverksamhet och dels partnersamarbeten och outsourcing,
lägga kraft på rätt saker för att uppnå uppsatta mål och därigenom
snabbast och effektivast bygga värde för kunder och aktieägare.
Kärnverksamheten inom ramen för den egna organisationen
omfattar utveckling, planering, projektering, konstruktion och teknik
kring systemet samt utveckling och tillhandahållande av konfigureringsverktyg för installation av produkterna. Den inkluderar
också kundsupport samt marknadsföring och sälj i samarbete med

externa aktörer. Raybased avser outsourca resten av verksamheten.
Produktion och del av marknadsföring och sälj outsourcas redan.
Komponentsammansättning och installation avses outsourcas helt.
Komponentsammansättning utförs fortfarande internt och installation utförs fortfarande till del internt.
Raybased har inlett och avser utvidga samarbeten med partners
främst inom marknadsföring och sälj men även inom installation, drift och service. Dessa samarbetspartners har ofta en direkt
relation till fastighets- och byggmarknaden och en bred kundportfölj.
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Raybased har knutit till sig ett antal viktiga samarbetspartners, till
vilka räknas Bravida, Telenor, Serneke, Ericsson och Microsoft.
Bolaget avser inom marknadsföring och sälj även vidareutveckla
den egna organisationen för respektive målmarknad och återförsäljarnätet samt påbörja byggandet av ett distributörsnätverk.
Raybased har startat serievolymproduktion av hårdvaran hos kontraktstillverkaren, Orbit One, ett svenskt företag med stor erfarenhet
av att arbeta med några av världens ledande industriföretag, samt
avseende små volymer för särskilda ändamål hos främst lokala tillverkare. Bolaget avser komplettera produktionen med ett antal alternativa leverantörer i syfte att skapa leverans- och kvalitetssäkerhet.
Raybaseds hemmarknad Sverige, där Bolaget har ett etablerat brett
nätverk, utgör den primära målmarknaden i nuvarande kommersiella
fas. Raybased står inför en expansion i Sverige och i övriga Europa
– däribland övriga nordiska länder och därefter Tyskland, Frankrike,
Storbritannien - samt i USA (viss marknadsföring i USA redan idag).
Även Kina utgör en intressant marknad.
Intäktsströmmen kommer att genereras genom försäljning och
uthyrning av kompletta hårdvarusystem i kombination med
avancerad, funktionell mjukvara med basfunktionalitet. Även support
och service liksom nya funktioner erbjuds till kunderna samt utbildning och certifiering till installatörer. Efterhand förväntas intäkterna
gradvis övergå till att till största delen komma från nya mjukvaruapplikationer samt service- och supportåtaganden och på sikt
även intäkter, baserade på den ökande användningen av Internetof-Things-applikationer samt licenser. På sikt avser Raybased att
även erbjuda andra tillverkare att producera och sälja Raybaseds
produkter mot en royalty.
Bolaget säljer till fastighetsägare, fastighetsförvaltare, byggföretag,
installatörer och leverantörer av system till fastigheter. Raybased
erbjuder sin lösning till både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter, omfattande nybyggnationer och renoveringar. Bolaget
fokuserar initialt på kommersiella fastigheter, som ska renoveras.
Raybased har sedan 2014, i större omfattning sedan 2015, gradvis
utökat sin kundbas, där ett antal kunder – AMF Fastigheter, Bravida,
Castellum, Net Port Science Park, Västfastigheter – redan är
återkommande, en god plattform för Bolaget. Affärer, i de flesta
fall än så länge av mindre volym, har gjorts med ett antal större
fastighetsbolag. En jämförelsevis större affär om 0,88 MSEK genomfördes 2017 med Västfastigheter.
Raybased har som mål att under 2018 öka omsättningen väsentligt.
Utförda installationer ger goda förutsättningar för följdaffärer under
2018. Ytterligare funktionalitet kommer att utvecklas under 2018,
vilket bedöms ge ökade möjligheter för Raybased. Omsättningsökningen accelereras av de samarbeten, som Bolaget har med bland
annat Bravida och Telenor. Raybased har som mål att bli ett globalt
teknologiledande Bolag inom trådlösa system för fastighetsstyrning.

Motiv till Företrädesemissionen
Raybased avser inför den fortsatta expansionen att med stöd av
beslut på styrelsemötet den 8 april 2018, baserat på bemyndigande
från årsstämman den 2 mars 2018, genomföra en Företrädesemission om högst 16,74 MSEK före emissionskostnader på ca. 2,7
MSEK, varav 0,94 MSEK i garantiprovisioner, d.v.s. högst ca. 14,0
MSEK netto efter emissionskostnader. Ett brygglån om 4,0 MSEK
togs upp i april i syfte att tidigare kunna höja takten för offensiva
satsningar samt skapa trygghet i driften. Brygglånet avses betalas
tillbaka med medel ur emissionslikviden från Företrädesemissionen,
för vilken teckningsförbindelser (4,00 MSEK) och garantiåtaganden
(9,39 MSEK), motsvarande 80 procent av det totala emissionsbeloppet om högst 16,74 MSEK, har avtalats.
Syftet med Företrädesemissionen är att möjliggöra för Raybased att
expandera genom att vidareutveckla och effektivisera Bolagets in-
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stallations- och konfigurationsprocess och support samt intensifiera
marknadsförings- och säljaktiviteter och nätverksbyggandet, bl.a.
via samarbetspartners, på Bolagets målmarknader. Emissionslikviden är även avsedd för kundanpassad vidareutveckling, förbättring,
optimering och kostnadsoptimering av mjukvaran samt kostnadsoptimering och anpassning av hårdvaran liksom för att täcka övriga
löpande rörelsekostnader samt kvitta skulder om 1,24 MSEK till del
av ledning och styrelse mot Aktier i Företrädesemissionen liksom
återbetala ovan nämnt brygglån om 4,0 MSEK.
Medlen från Företrädesemissionen för finansiering av Bolagets
rörelsekapitalbehov under den kommande tolvmånadersperioden
inom ovan användningsområden kommer att allokeras utan
inbördes prioritetsordning, förutom kvittningen av skulder, som skall
ske innan medel ur emissionslikviden efter emissionskostnader
används inom övriga nämnda användningsområden.

Aktien
Aktiekursen har under perioden 3 april 2017 till 29 mars 2018 rört sig
mellan 3,82 och 13,11 SEK. Under nämnd period har 5,09 miljoner
aktier omsatts till ett värde av 39,46 MSEK. Genomsnittligt antal
omsatta aktier per handelsdag under perioden uppgick till 20,4 tusen
aktier, motsvarande 157,8 TSEK per handelsdag. Börsvärdet per den
29 mars 2018 uppgick till 32,7 MSEK till kurs 4,10 SEK.

Kursutveckling för Raybaseds aktie under perioden 3 april 2017 –
29 mars 2018, där linje avser den dagliga kursen och staplar avser
daglig handlad volym aktier .
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Per den 31 mars 2018 hade Raybased 1 556 aktieägare. De tio
största aktieägarna hade per detta datum 51,7 procent av kapital
och röster. Tre ägare uppvisade ett ägande om över eller lika med 5
procent av kapital och röster, nämligen Nordnet Pensionsförsäkring
AB, Jan Ryderstam (Utvecklingschef i Bolaget) och Försäkringsaktiebolaget Avanza.

Större aktieägare per 2018-03-31

ORDERDJUP

Nordnet Pensionsförsäkring AB
Jan Ryderstam
Försäkringsaktiebolaget Avanza
Rickard Holmberg
Gun Louise Hogmalm Ryderstam
Lars Elmberg
Lennart Olving
Maria Olving
Ductu AB
Agneta Rosenberg
Övriga aktieägare
Totalt

Röster/kapital
SENASTE AVSLUTEN

18,7%
12,9%
6,6%
3,5%
3,1%
1,9%
1,6%
1,4%
1,1%
0,9%
48,3%
100,00%
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Systemstruktur

L-puck™, som är systemets omvandlare av digital till analog signal

och vice versa i systemets kommunikation med analoga styrdon,
t.ex. rörande belysning, spjäll och termostater, samt utgör gränssnittet för styrning av analoga styrdon.

Hårdvaruenheterna består främst av s.k. puckar och omfattar:

R-puck™, som utgör systemets centrala enhet och svarar för

Gateway, som utgör systemets interna omkopplingspunkt för sam-

mätning av data från elektriska komponenter och styrning av elektriska komponenter. Alla strömkällor och strömbrytare i de elektriska
komponenterna är ihopkopplade och styrda av en R-puck. R-puckarna kommunicerar med varandra och om systemet har flera R-puckar
samordnar en R-puck övriga R-puckar.

manlänkning av kommunikation mellan R-puckar och lokal server
(för lokal server, se nedan). Den kommunicerar också med andra
gateways i systemet och utgör gränssnitt mellan olika kommunikationsmedel (radio, Ethernet, IP, CAN, Bluetooth) och kan uppgraderas
till även andra standarder, vilket ger flexibilitet.

S-puck™, som utgör systemets rumsgivare/systemsensorer

Local Server All information, som genereras i systemet, kan skickas

och registrerar och avläser all information rörande temperatur,
luftfuktighet, rörelse, ljud, ljusstyrka och färg samt kommunicerar
informationen till R-puckarna. Kontrollgränser i R-puckarna kan programmeras så att de reagerar på ett visst sätt beroende på, vilken
information S-pucken sänder.

Gateway

via en gateway till en lokal server, vilken utgör samlingspunkt för
genererad information i systemet och är anslutningspunkt ut mot
Internet.

Kommunikation mellan Gateways

Gateway

Kommunikation med
andra system i byggnaden

R-Puck
R-Puck

R-Puck

R-Puck

En R-Puck som tilldelats rollen som
systemets ”sol”, samordnar puckarnas
insatser. Solen kan också ha egna
uppgifter, precis som övriga puckar.

Övriga R-puckar i systemet kan liknas vid
planeter. Dessa dirigeras tidsmässigt av
”solen”. Varje planet har sin uppgift och
har kunskap om och kommunicerar direkt
med samtliga planeter i sitt system.

Gränssnitt mot andra system:
Integration mot enheter som följer
specifika standarder (t.ex. DALI) och
kan beskrivas som systemets måne.

Moln

Applikation
Local sever

Gateway

Gateway

R-Puck
R-Puck

Gateway

R-Puck

Rum 1			

R-Puck

Genom att varje solsystem
utnyttjar en egen unik
frekvens, kan kommunika
tionen ske störningsfritt.

R-Puck

R-Puck

Rum 2			

Systemet är obegränsat utbyggbart. Sammanlänkade
kan ”solsystemen” bilda ett
universum bestående av
tusentals kommunicerande
enheter.

Rum 3
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Raybased är under uppbyggnad, vilket innebär att allt kapital behövs
i verksamheten. Bolaget har under tidigare år inte lämnat utdelning
till aktieägarna. Framtida utdelningspolicy bestäms när verksamheten genererar positiva kassaflöden och Bolaget har resurser att
lämna utdelning till aktieägarna. Det beräknas tidigast ske under
2020 avseende räkenskapsåret 2019.

Finansiell utveckling

Den finansiella informationen nedan avseende räkenskapsåren 2016
och 2017 har hämtats från Raybaseds årsredovisningar för räkenskapsåren 2016 och 2017, vilka har reviderats av Raybaseds revisor.
Den finansiella informationen avseende perioden 1 januari – 31
mars 2018 och för jämförelseperioden 1 januari – 31 mars 2017 har
hämtats från delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2018,
som ej varit föremål för särskild granskning av Bolagets revisor.

Resultaträkningar
(TSEK)

Nettoomsättning
Rörelsens intäkter
m.m.

Jan-mars Jan-mars
2018
2017

2016

496

64

1 943

976

1 176

855

5 708

3 034

Material och underentreprenörer
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-3 636

Årets/periodens

Balansräkningar

2017

-260

0

6

2016

Bruttomarginal (%)

48%

100%

34%

5%

Rörelsemarginal (%)

neg

neg

neg

neg

Kassa och bank

1 708

1 823

3 075

7 634

Skulder till kreditinstitut

2 425

1 125

750

1 250

527

576

527

576

1 244

-122

-1 798

-5 808

72%

78%

79%

83%

7

7

8

2

Övriga finansiella
skulder
Nettoskuld (+)/
nettokassa (-)
Soliditet (%)
Medelantal anställda

Data per aktie
(SEK)

Jan-mars Jan-mars
2018
2017

2017

2016

Resultat per aktie

-0,27

-0,38

-1,18

-1,03

Utdelning per aktie

0,00

0,00

0,00

0,00

Eget kapital per
aktie

2,78

2,67

3,07

3,06

-14 672

-9 349

-2 720

-2 929

-10 255

-7 239

Definitioner

-2 138

-2 313

-8 105

-5 756

Bruttomarginal: Bruttoresultat (nettoomsättning - material och
underentreprenörer)/nettoomsättning.

18-03-31 17-03-31 17-12-31 16-12-31
16 193

24 398

12 741

Summa omsättningstillgångar

4 338

4 412

6 549

9 463

Summa tillgångar

30 781

20 605

30 947

22 204

Summa eget kapital

22 152

16 103

24 434

18 417

Summa långfristiga
skulder

575

625

250

750

Summa kortfristiga
skulder

8 054

3 877

6 263

3 037

30 781

20 605

30 947

22 204

Jan-mars Jan-mars
2018
2017

2017

2016

Kassaflöde från den
löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från den
löpande verksamheten

-2 686

-2 916

-10 179

-7 272

-51

-2 838

-8 599

-9 141

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 416

-2 848

-9 208

-6 361

Kassaflöde från finanseringsverksamheten

100

-125

13 247

11 381

-1 367

-5 811

-4 560

-4 121

Förändring av likvida
medel

2017

-3 784

26 443

(TSEK)

Jan-mars Jan-mars
2018
2017

-924

Summa anläggningstillgångar

Kassaflödesanalys

ej annat anges)

-1 291

(TSEK)

Summa eget kapital

Nyckeltal (TSEK, där

Rörelsemarginal: Rörelseresultat/rörelsens intäkter m.m.
Nettoskuld (+)/nettokassa (-): Skulder till kreditinstitut + Övriga
finansiella skulder - Kassa och bank.
Soliditet: Eget kapital vid årets slut dividerat med balansomslutningen vid året/perioden slut.
Resultat per aktie: Årets/periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier för året/perioden.
Eget kapital per aktie: Eget kapital vid årets/periodens slut dividerat
med antal utestående aktier vid årets/periodens slut.

Företrädesemission - 2018

Raybased AB genomför en Företrädesemission, där befintliga
aktieägare har företrädesrätt att teckna på basis av innehavda teckningsrätter. Allmänheten har möjlighet att teckna utan företrädesrätt.

Teckning med stöd av teckningsrätter
Information till direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare, som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda
aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, särskild anmälningssedel och en anmälningssedel för teckning utan företräde samt
en sammanfattande folder rörande Företrädesemissionen. Av den
förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna
teckningsrätter. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom
samtidig kontant betalning under perioden 8 – 25 maj 2018. I de
fall exakt samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter
utnyttjas för teckning ska endast den med emissionsredovisningen
utsända, förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för
teckning.
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller av annan
anledning ett annat antal teckningsrätter, än vad som framgår av
den förtryckta emissionsredovisningen, utnyttjas för teckning, ska
den inbetalningsavi, som är fogad till den särskilda anmälningssedeln, användas som underlag för teckning. Särskild anmälningssedel
kan erhållas från Eminova Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning
skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Eminova
Fondkommission tillhanda senast klockan 16.00 den 25 maj 2018.

Raybased AB (publ) org. nr. 556776-3213

och Eminova Fondkommissions hemsida (www.eminova.se). Anmälningssedeln ska vara Eminova Fondkommission tillhanda senast
klockan 16.00 den 25 maj 2018. Besked om eventuell tilldelning av
Aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande
av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske
enligt besked på avräkningsnotan, dock senast fem bankdagar från
besked om tilldelning.

Företrädesemissionen i sammandrag
Totalt emissionsbelopp i
Företrädesemissionen:

16 737 606,20 SEK före
emissionskostnader.

Antal emitterade Aktier:

Högst 6 831 676 Aktier.

Emissionsvillkor i
Företrädesmissionen:

För varje på avstämningsdagen
innehavd aktie erhålles sex (6)
teckningsrätter. Det krävs sju (7)
teckningsrätter för teckning av en (1)
ny Aktie. Således möjliggör sju (7)
befintliga aktier teckning av sex (6)
nyemitterade Aktier.

Teckningskurs:

2,45 (två och 45/100) SEK per Aktie.

Sista dag för handel i aktien inklusive
rätt att delta i Företrädesemissionen:

2 maj 2018.

Avstämningsdag för deltagande i
Företrädesemissionen:
Teckningstid:

4 maj 2018.

Handel i teckningsrätter:

8 - 23 maj 2018.

Handel i Betald Tecknad Aktie (”BTA”):

Från och med 8 maj 2018 till dess
Företrädesemissionen registrerats
hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till Aktier sker, vilket
beräknas ske omkring vecka 25.

Teckning och betalning med
företrädesrätt:

Teckning sker under teckningstiden
genom samtidig betalning.

Teckning utan företrädesrätt:

Anmälan om önskemål om teckning
skall ske på anmälningssedel under
teckningstiden, d.v.s. senast 25 maj
2018.

Betalning för Aktier tecknade utan
företrädesrätt:

Betalning skall ske i enlighet med
utskickad avräkningsnota.

Första dag för handel i nyemitterade
Aktier:

Beräknas infalla omkring vecka 26.

Aktiens kortnamn:

RBASE

Observera att teckning är bindande.
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3tr.
111 46 Stockholm
Telefon: 08-684 211 00
Fax: 08-684 211 29
E-post: info@eminova.se
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE0430000000032731703024
Information till förvaltarregistrerade aktieägare
De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade
erhåller en sammanfattande folder rörande Företrädesemissionen
samt en anmälningssedel för teckning utan företräde. Teckning och
betalning med stöd av företrädesrätt ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av teckningsrätter,
tilldelning och betalning
Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska göras under
samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt sker. Den ska
göras på anmälningssedel för teckning utan företräde, som finns
tillgänglig på Bolagets hemsida (www.raybased.com), Consensus
Asset Managements hemsida (www.consensusam.se/raybased)

8 – 25 maj 2018.

Informationsträffar
Göteborg
den 8 maj med Aktiespararna (pågår 8.00-20.30, Raybaseds presentation äger rum 9.00-9.30) på Svenska Mässan: lokal G4, Mässans
Gata 24; anmälan insändes till event@aktiespararna.se, alternativt
ring 08-5065 1500
Malmö
den 22 maj med Aktiespararna (pågår 8.00-19.00, Raybased presenteras 15.40-16.10) på Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8; anmälan
insändes till event@aktiespararna.se, alternativt ring 08-5065 1500

VIKTIG INFORMATION
För fullständiga villkor och anvisningar för hur teckning göres i Företrädesemissionen, se ”Villkor och anvisningar” i Raybaseds Prospekt,
upprättat av styrelsen för Raybased AB (publ) med anledning av Företrädesemissionen. Prospektet finns tillgängligt på Raybaseds hemsida,
www.raybased.com, på Consensus Asset Managements hemsida, www.consensusam.se/raybased, samt på Eminova Fondkommissions
hemsida, www.eminova.se. Om aktieägare eller potentiella investerare kostnadsfritt önskar ta del av Prospektet i pappersformat, vänligen
kontakta Raybaseds huvudkontor via e-post, info@raybased.com.
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Adresser
Emittent
Raybased AB (publ)
Besöksadress: A Odhners Gata 41, Västra Frölunda
Postadress: A Odhners Gata 41, 421 30 Västra Frölunda
Telefon: +46 (0)31 12 01 12
E-post: info@raybased.com
Hemsida: www.raybased.com

Finansiell rådgivare
Consensus Asset Management AB (publ)
Besöks- och postadress: Krokslätts Parkgata 4, 431 68 Mölndal
Besöks- och postadress: Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm
Telefon: +46-(0)31-745 5030, +46-(0)8-5458 1561
E-post: info@consensusam.se
Hemsida: www.consensusam.se

Emissionsinstitut
Eminova Fondkommission AB
Besöksadress: Biblioteksgatan 3, Stockholm
Postadress: Biblioteksgatan 3, 111 46 Stockholm
Telefon: +46 (8) 685 211 00x
E-post: info.eminova.se
Hemsida: www.eminova.se

