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VIKTIG INFORMATION
Denna informationsfolder utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Inbjudan till att teckna värdepapper 
i VibroSense Dynamics AB (”VibroSense” eller ”Bolaget”) sker endast genom det memorandum som o!entliggjordes den 27 februari 2023, som bland annat "nns att tillgå på 
VibroSense webbplats (https://vibrosense.se). Investerare rekommenderas att läsa Memorandumet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas. 

Denna informationsbroschyr får inte distribueras, publiceras eller o!entliggöras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz eller 
Singapore. Informationsbroschyren får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion vartill det är otillåtet att leverera teckningsrätter, BTA, nya Depåbevis 
eller nya aktier, förutom i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att det inte kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk 
rätt. Förutom om det uttryckligen anges annorlunda i Memorandumet kan teckningsrätter, BTA, nya Depåbevis eller nya aktier inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt 
eller indirekt, i eller till något av dessa länder.



  

Hög bruttomarginal 
om >75%
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VibroSense säljer och utvecklar medicintekniska produkter 
som ger ett starkt stöd vid diagnostik av nervskador i fötter 
och händer orsakade av t.ex. diabetes, cellgiftsbehandling 
och vibrerande verktyg. Metoden bygger på förmågan att 
känna och uppfatta mekaniska vibrationer som appliceras 
på huden.

Ett allvarligt kliniskt problem idag är att perifera nervskador 
upptäcks alldeles för sent. Detta kan leda till svåra skador i 
händer och fötter. För personer med diabetes leder detta 
ofta till fotsår och amputation med en väsentlig livslängdsför-
kortning. Det råder konsensus inom sjukvården på en global 
nivå att ny teknik behövs för att förbättra och säkra tillförlitlig 
och tidig upptäckt av perifera nervskador. Instrument som 
definieras som ”Gold Standard” idag, bygger på manuella och 
subjektiva metoder som inte är tillräckliga.

VibroSense Meter® II-systemet som är utvecklat av VibroSense, 
undersöker och kvantifierar förmågan att uppfatta vibrationer 
som är ett indirekt sätt att mäta och kvantifiera den neurosen-
soriska funktionen. VibroSense Meter® II ger objektiva resultat 
som är repetitiva och pålitliga över tid. 

Bolaget upplever ett starkt intresse hos de kunder och 
partners som använder Bolagets instrument och har det 
senaste året fått order både från Finland, Tyskland och Kina, 
den senare från bolagets samarbetspartner och distributör i 
Kina; UMCARE. Framsteg sker även på den tyska marknaden 
där ledande kliniker och KOL utvärderar VibroSense Meter 
II. För att kunna agera på intresset hos marknadens aktörer 
och fylla det stora kliniska behovet som finns har styrelsen i 
Bolaget beslutat om att genomföra en företrädesemission av 
B-aktier. 

Vision
Med sin vision: ”The new Gold Standard for reliable 
detection of nerve damage.” uttrycker VibroSense Dynamics 
tydligt att Bolaget gör anspråk på att ersätta befintlig metodik 
och medicinteknisk utrustning, med Bolagets produkt och 
teknologi för att erbjuda en tillförlitlig upptäckt och övervakning 
av perifer sensorisk neuropati.

Målsättningen är att förbättra förutsättningarna för att 
förebygga och upptäcka tidiga nervskador i händer och fötter 
över hela världen och därigenom förbättra livsbetingelserna 
för patienter som har, eller riskerar att få, nervskador. 

Strategi och målsättningar
VibroSense har genom grundlig kartläggning av marknaden 
och lång erfarenhet, identifierat diabetes som indikations-
området med störst tillväxtpotential för VibroSense Meter® 
II. Bolagets primära fokus under de kommande åren kommer 
därför att ligga på diabetes. Sverige, Tyskland och Kina har 
identifierats som marknader med hög potential och stort 
behov av produkten. På dessa marknader har VibroSense 
fått positiv respons och tidigt intresse, vilket innebär viktig 
draghjälp för Bolaget.

Sverige
Samarbete med två topprankade kliniker och KOLs.
Starta samarbete med privata och offentliga vårdgivare.
Avtal med distributör.

Tyskland
Identifiera reimbursement-koder och ”väg framåt”. GOÄ- 
reimbursement koder är identifierade.
Samarbete med topprankade kliniker och KOLs. 

• Två aktiva kliniker och ytterligare prospekt.
• Direktförsäljning baserad på reimbursement.
• Upprätta relationer och samarbete med ytterligare KOLs.
• Avtal med distributör.

Kina
 Kontrakt undertecknat med stor distributör UMCARE.

• Myndighetsgodkännande – ”pending”. Förväntas under 
2023.

• Lansera VibroSense Meter® II och Diabetes Foot Screening 
i Kina genom UMCARE 2024.

24 procent

Operationella kostnader

Försäljning och marknadsföring inom 
diabetes.

Försäljning och marknadsföring inom 
onkologi och HAVS

Tillverkning

53 procent

15 procent

4 procent

Om VibroSense Dynamics AB

SaaS 

133% 

Attraktiv affärsmodell 
med både hårdvara 

och SaaS

Förväntad 
nettoomsättningsökning 
om 133% CAGR till 2027 

Genom de medel Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen 
(efter emissionskostnader), totalt cirka 14,6 MSEK netto, är 
Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter:

Regulatory Affairs, Quality Assurance, IP 
(immateriella rättigheter)

4 procent

>75%

Approval

Emissionslikviden

Regulatoriskt 
godkännande och 

stark IP

VibroSense Dynamics AB

Investment highlights
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Övergripande affärsmål

FY22/23

FY23/24 FY25/26

FY24/25 FY26/27
• Försäljning med 

reimbursement i Tyskland
• Accepterad ”single entry 

examination” i Sverige

• Regulatoriskt godkännande i Kina
• Försäljningstart i Kina
• Accepterad ”single entry 

examination” i Tyskland

• Stabil försäljning och 
erkänd marknadsaktör 
i Kina

• Stabil försäljning och 
erkänd marknadsaktör  
i Sverige och Tyskland

• Fördelning av försäljning: 
50% EU / 50% Kina

Finansiella mål

133%
133 % intäktstillväxt 

(CAGR) 2022/2023 – 
2026/2027

21 
MSEK

21 miljoner kronor i 
omsättning och break 

even inom 2,5 år, 
2024/2025

33,7 miljoner kronor 
i omsättning och 7 

miljoner kronor i EBIT 
2025/2026

62,7 miljoner kronor 
i omsättning och 33 
miljoner kronor i EBIT 

2026/2027

33,7 
MSEK

62,7 
MSEK

      Målsättningen är att förbättra 
förutsättningarna för att upptäcka 
tidiga nervskador i händer och fötter 
över hela världen och därigenom 
förbättra livsbetingelserna för 
patienter som har, eller riskerar 
att få, nervskador. 

!

! !



  

  

Teckningsperiod:  
   
Teckningskurs: 
   
Emissionsvolym:

Bolagsvärde före emissionen:

Tecknings- och garantiåtaganden:

Lock up
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VibroSense Dynamics befinner sig i en väldigt 
intressant och spännande fas i Bolagets utveckling. 
Vi ser en positiv trend i vår försäljning samtidigt som 
intresset för vår produkt och senaste applikation, 
Diabetes Foot Screening börjar ta fart. Ett nära 
samarbete med två ledande diabeteskliniker i Sverige, 
samt två högprofilerade klinker i Tyskland, har under 
den senaste veckan resulterat i en första order från 
Herz und Diabetescentrum Nordrhein-Westfalen (HDZ 
NRW). Detta är ett stort framsteg för VibroSense och 
vi har på kort tid fått fler positiva gensvar från viktiga 
kliniker och KOLs (Key Opinion Leaders) i Tyskland.

Ur ett investerarperspektiv vill jag lyfta fram några 
faktorer där vi står starka och som medför att vi 
kommer att lyckas fortsätta i vårt positiva momentum.

• Diabetes är vårt fokusområde  
– Ett område med hög tillväxtpotential 

• Vår produkt är CE-märkt enligt MDR  
– Låg teknikrisk 

• Befintlig försäljning  
– Bolagets intäkter förväntas att accelerera 
kraftigt under de kommande fem åren 

• Vi har en hög bruttovinstmarginal (>75%) och en 
attraktiv intäktsmodell 

• Vår målsättning och förväntan är att vi tar 
VibroSense Dynamics till “break-even” vid en 
fulltecknad Företrädesemission

Välkomna att vara med på vår resa!

Hans Wallin
Verkställande direktör,

VibroSense Dynamics AB

Erbjudandet i sammandrag
28 februari 2023 – 14 mars 2023.

5,76 SEK per ny B-aktie.

Erbjudandet omfattar högst 3 020 401 B-aktier. Förutsatt att 
Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 17,4 MSEK före emissionskostnader. 

Ca 87 MSEK.

Erbjudandet omfattas till 75 procent av tecknings- och garantiåtaganden. VibroSense har, via 
skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,6 MSEK, motsvarande 15 procent av 
erbjudandet och garantiåtaganden om cirka 10,4 MSEK, motsvarande 60 procent av erbjudandet. 

Största ägaren i Bolaget och tillika styrelseledamot Toni Speidel, har åtagit sig, med sedvanliga 
undantag, att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom  
teckning i företrädesemissionen under en period om sex månader räknat från offentliggörandet  
av Företrädesemissionen vilket var den 9 februari 2023. Befintligt aktieinnehav under lock-up 
motsvarar cirka 25,34 procent av det totala antalet aktier innan Företrädesemissionen.

Hans Wallin 
har ordet!

VD har ordet

Hans Wallin, VD, VibroSense Dynamics AB



Villkor för Erbjudandet
Företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen den 24 februari 2023 är registrerade som 
aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger 
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som 
innehas på avstämningsdagen.
För varje befintlig A- eller B-aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls 
en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya 
aktier med företrädesrätt, varvid fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning 
av en (1) ny B-aktie.

Emissionsvolym
Erbjudandet omfattar högst 3 020 401 B-aktier.  Det totala emissionsbeloppet 
uppgår till högst ca. 17,4 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs
Teckningskursen är 5,76 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej.  

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för rätt till deltagande 
i Företrädesemissionen var den 24 februari 2023. Sista dag för handel i 
Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 22 
februari 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i 
Företrädesemissionen var den 23 februari 2023.

Teckningstid
Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från 
och med den 28 februari 2023 till och med den 14 mars 2023. Styrelsen i 
Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell 
förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande 
senast den 14 mars 2023.

Teckningsrätter
För varje befintlig A- eller B-aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls 
en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya 
aktier med företrädesrätt, varvid fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning 
av en (1) ny B-aktie.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under 
perioden 28 februari 2023 till och med den 9 mars 2023. Aktieägare ska 
vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd 
för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter 
som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, 
samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller 
baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. 

Ej utnyttjade teckningsrätter
Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 9 mars 2023 eller utnyttjas för teckning 
av aktier senast den 14 mars 2023 kommer att bokas bort från samtliga 
VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av 
teckningsrätter.

EMISSIONSREDOVISNING OCH TECKNING
Direktregistrerade aktieägare 
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen 
den 24 februari 2023 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emis-
sionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, samt teaser innehållande 
en sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen med hänvisning till 
fullständigt Memorandum. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic 
Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) samt på Bolagets hemsida (www.
vibrosense.se). Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt 
förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information 
utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av tecknings-
rätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning 
senast den 14 mars 2023. Teckning genom betalning ska göras antingen med 
den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller 
genom teckning på Nordic Issuings plattform enligt följande två alternativ:

1.Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear)
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter önskas 
utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas 
som underlag för teckning genom kontant betalning. 
2.Teckning via Nordic Issuing med stöd av teckningsrätter
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter 
förvärvats eller avyttrats, ska teckning med stöd av teckningsrätter göras på 
Nordic Issuings plattform https://minasidor.nordic-issuing.se/ och användas 
som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska logga 
in på plattformen och uppge det antal teckningsrätter som önskar utnyttjas, 
antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Anmälan är 
bindande. 

Information till banker/förvaltare avseende teckning
Första dagen i teckningstiden skickar Nordic Issuing ut mejl innehållandes 
Memorandumet, kort sammanfattning kring erbjudandet samt anmälnings-
sedlar som samtliga banker/förvaltare kan använda för teckning med stöd av 
teckningsrätter för sina underliggande kunder. 

Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningssedlar inkomna 
via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i 
teckningstiden om de postas.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank 
eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning, dock utsändes 
teaser innehållande en sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen 
och hänvisning till fullständigt Memorandum. Teckning och betalning ska 
istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. 
Observera att när nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive 
förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive 
bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Teckning utan stöd av företrädesrätt
Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som 
teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 
28 februari 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla 
omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan 
förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och 
offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings 
plattform https://minasidor.nordic-issuing.se/. 

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan 
företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner 
från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av 
dessa. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen 
utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en 
viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas utan avseende. 
Det är endast tillåtet att anmäla en ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”. 
Teckningen ska ske senast den 14 mars 2023. Anmälan är bindande. 

Teckning från konton som omfattas av specifika regler
Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapper-
stransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäk-
ringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för 
kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. 
Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för 
kontot.

Teckning över 15 000 EUR
I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningt-
vättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om 
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic 
Issuing inte kan leverera värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän 
penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.

Villkor för erbjudandet
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Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, 
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, 
Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande 
förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som 
följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissio-
nen, kan vända sig till Nordic Issuing för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, 
Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare 
prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, 
kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade 
adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att 
teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Utan hinder av någon annan bestämmelse i detta dokument, den förtryckta 
emissionsredovisningen eller anmälningssedlarna, förbehåller sig Bolaget 
rätten att tillåta vilken person som helst att ansöka om nya värdepapper i 
Företrädesemissionen om Bolaget är övertygad om att transaktionen i fråga 
är undantagen från eller inte omfattas av de lagar eller förordningar som ger 
upphov till begränsningarna i fråga.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska 
styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om 
tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt 
samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrät-
ter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrät-
ter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och 
för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro 
rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av 
aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrät-
ter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att 
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande 
till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrät-
ter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garan-
tiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas 
genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via 
e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad 
teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan erläggas 
senast fyra bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att 
dra beloppet från angiven depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktier komma 
att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma 
att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit 
tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellan-
skillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen är planerat till den 16 mars 
2023, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att 
publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, 
vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller di-
rektregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av 
betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade 
aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit 
registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos 
bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

Delregistrering
Företrädesemissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket. Ifall del-
registrering används kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första 
serien benämns ”BTA 1” i VPC-systemet. BTA kommer att omvandlas till aktier 
så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA (”BTA 
2”) kommer att utfärdas om aktier inte kunnat inkluderas i den första delre-
gistreringen och omvandlas till aktier så snart den andra delen av Företrädes-
emissionen registrerats hos Bolagsverket. Endast BTA 1 kommer att tas upp till 
handel på Spotlight Stock Market. 

Handel med BTA
Handel med BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 
28 februari 2023 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos 
Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto 
eller depå tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket 
beräknas ske den 29 mars 2023.

Leverans av aktier
Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas 
ske omkring vecka 13, 2022, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering 
från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat 
kommer information från respektive förvaltare. 

Handel i aktien
Aktierna handlas på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under 
kortnamnet ”VSD B” och har ISIN-kod SE0006852125. De nya aktierna tas upp 
till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första 
avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna 
registrerats på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som 
de befintliga aktierna.

Utspädning
Erbjudandet medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar med 3 
020 401 B-aktier från totalt 15 102 009 aktier varav 448 840 A-aktier och 14 
653 169 B-aktier, till totalt 18 122 410 aktier, vilket motsvarar en utspädning 
om cirka 16,7 procent av det totala antalet aktier och 13,6 procent av rösterna 
i Bolaget. 

Övrigt
Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra 
in erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i 
Memorandumet.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade aktier 
kommer Nordic Issuing att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. 
Nordic Issuing kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift 
om ett bankkonto som Nordic Issuing kan återbetala beloppet till. Ingen ränta 
kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Teckning av nya aktier är 
oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av 
nya aktier. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel/teckning kan 
komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade aktier inbetalas 
för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning 
komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre 
belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas. Om flera 
anmälningssedlar/teckningar av samma kategori inges kommer endast den 
anmälningssedel/teckning som senast kommit Nordic Issuing tillhanda att 
beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK 
återbetalas endast på begäran.

Villkor för erbjudandet
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