
VIKTIG INFORMATION  
Styrelsen för FastOut Int. AB (”FastOut” eller ”Bolaget”) med org.nr. 559019-5748 har upprättat ett Informationsmemorandum med anledning av förestående nyemission. Observera att detta 
dokument endast är en informationsbroschyr som innehåller ett kort utdrag ur Informationsmemorandumet och att varje beslut att investera i aktier i Bolaget ska baseras på en bedömning 
av Informationsmemorandumet i dess helhet. 
 
INFORMATIONSMEMORANDUM 
Informationsmemorandumet finns tillgängligt på FastOuts hemsida, www.fastout.com samt på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se.  
 
RISKFAKTORER  
En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att 
få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar 
av sitt investerade kapital. Innan en investering görs uppmanas investerare att läsa Informationsmemorandumet och särskilt beakta avsnittet riskfaktorer på sidorna 5 – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I FASTOUT INT. AB (publ) 

FÖRETRÄDESEMISSION  

TECKNINGSTID 
18 oktober 2017 – 1 november 2017 

 

 

 
TECKNINGSKURS 

0,70 sek per aktie 

 

 

 
EMISSIONSVOLYM 

6 743 672 SEK  

(8 143 672 SEK inklusive övertilldelningsoption) 

 

 

 
FÖRETRÄDESRÄTT 

För 6 innehavda aktier äger man  

rätten att teckna 1 aktie. 

 



 

FastOut befinner sig i sin mest spännande fas hittills. De två branscher vi 
verkar inom, VR och drönare, står inför stora kommersiella genombrott och 
förväntningarna är betydande. Vi har i Sverige klarat av problemen som 
orsakades av flygförbudet med kameradrönare och vågar nu öka tempo 
och ambitioner. 

Nyskapande produkter och tjänster, stark tillväxt och helt nya industrigrenar 
inom VR- och drönarindustrin förväntas skapa tusentals jobb globalt, vilket 
kan komma att bli positivt för FastOut. Estimat av marknaden pekar på att 
det kommer att säljas omkring 2,8 miljoner drönare för 
konsumentmarknaden under 2017 (Gartner, februari 2017). 
 
Samtidigt har FastOut lyckats med att utveckla en unik produkt som 
kombinerar VR och drönare i FastOut VR. Vi är övertygade om att FastOut 
VR kommer att bli mycket viktig för företaget i en snar framtid då vi redan nu 
ser en stor efterfrågan. Den nya produkten lanserades så sent som i mitten 
av mars och vi har redan signerat närmare 80 kunder på löpande 
månadsabonnemang. Abonnemangen genererar i snitt intäkter på 350 000 
kronor i månaden med nuvarande kunder. Dessa växande intäkter 
tillsammans med övriga produkter gör att vi har en modell som fungerar och 
tar oss mot lönsamhet med nuvarande kostnadsbas. 
 
Vi har hittat vad vi sökt - en produkt som är mycket populär hos kunderna, 
som har en stark underliggande lönsamhet och som kan skalas upp globalt 
över många branscher. 
 
Det räcker dock inte att ha smarta tekniska lösningar i en växande marknad, 
utan vi måste också nå ut snabbare till en bredare målgrupp. Jag är 
övertygad om att vår framgång och tillväxt är beroende av att vi blir mer 
tillgängliga genom klart starkare digital försäljning och marknadsföring. Det 
kan låta både självklart och enkelt, men erfarenheten visar att arbetet kräver 
såväl investeringar som perfektion och tålamod. 
 
Med det i åtanke har nu FastOut påbörjat ett större strategiskt 
utvecklingsarbete för att bygga en starkare digital lösning med bland annat 
e-handel och abonnemangsmodeller som tydligare lyfter fram den unika 
plattformen mot fotografer, kunder samt det växande nätverket av 
drönarpiloter.  
 
Vi ska inte sticka under stol med att vi har en tuff period bakom oss. Den för 
branschen helt förödande och överraskande domen i Högsta 
Förvaltningsdomstolen om flygförbud för kameradrönare kom i oktober 
förra året och lamslog många aktörer. Detta drabbade även FastOut hårt och 
har hållit tillbaka intäkterna under ett drygt halvår och det i ett läge när vi 
precis hade fått upp riktigt bra momentum i affären. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ett stålbad är också renande och för oss kom det ut fyra positiva effekter: 
    
 Vi lyckades snabbt utveckla FastOut VR som är en snabb, enkel och 

kostnadseffektiv produkt för att skapa interiöra VR-tourer för en bred 
massmarknad. VR-produkten ger ett komplett erbjudande till kunder 
som nu kan kombinera 360°-drönarvyer med 360° interiöra vyer för att 
på så sätt låta besökare navigera från drönarvyn ner till marknivå i VR. 
Tiden då man behövde betala tusentals kronor för en enda invändig 
360° VR-tour är förbi, eftersom kunden nu själv kan göra VR-tourer i 
stor skala. 

 
 Vi paketerade våra drönarvyer med FastOut VR och lanserade det nya 

unika konceptet i abonnemangsform, vilket ger oss en extra barriär mot 
konkurrenter på FastOuts områden. Den nya betalningsmodellen ger 
också ett stadigt flöde av återkommande intäkter, vilket bygger bort 
säsongseffekten som tidigare haft en negativ påverkan på FastOut 
under vintermånader.  

 
 Vi förbättrade ytterligare vår process att nå utanför Sveriges gränser 

och fick snabbt nya kunder i både Spanien och Portugal. 
 
 Vi påbörjade också ett större arbete med att utveckla modellen mot 

piloter och fotografer som själva vill använda sig av FastOuts teknik för 
att skapa VR-lösningar till sina egna kunder i större utsträckning. Här 
ser vi en enorm potential vilket nu ligger till grund för vår nya digitala 
strategi där vi öppnar upp plattformen mer. Vi kommer erbjuda såväl 
freemium och premium abonnemang beroende på hur piloter och 
fotografer vill använda sig av plattformen. Vi kommer att lansera detta 
i olika faser under de närmaste månaderna. 

 
Nu står vi med nyvunnen optimism i ryggen och är beredda att ta FastOut till 
nästa nivå med nya kollegor och ett ännu starkare team. 
 
Sammantaget ska FastOut ta 
snabbare steg framåt för att stärka 
vårt grepp och utnyttja den position vi 
byggt upp.  Därför ber vi aktieägarna 
om 6,7 miljoner kronor i en 
nyemission. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stockholm 16 oktober 2017 
ALEXANDER GREIDINGER 
VD, FastOut Int. AB 



  

BAKGRUND  
FastOut är ett snabbväxande teknikbolag inom VR- och 
drönartjänster med en unik och skalbar IT-plattform som kopplar 
samman professionella drönarpiloter och fotografer med kunder. 
FastOut har idag en växande kundbas bestående av bolag 
verksamma inom ett flertal områden såsom mäklare, bolag som 
jobbar med fastigheter och förvaltning, byggbolag, bolag inom 
turism samt mediabolag. 
 
Bolaget har byggt en självbetjäningsplattform där kunderna själva 
kan få tillgång till en databas med tiotusentals 360° drönarvyer som 
kan skräddarsys efter behov. Kunderna kan också med nya VR-
appen bl.a. själva skapa unika upplevelser för att t.ex. låta sina 
användare navigera från område och in i bostad i virtual reality. Via 
plattformen får kunderna också access till det växande antal 
drönarpiloter som ansluter sig till plattformen.  
 
FastOut fokuserade initialt vid bildandet 2015 på ett fåtal branscher 
för att kunna ta marknadsandelar snabbt. Det har gett resultat och 
inom fastighetsmäklarbranschen i Sverige har FastOut i dag 10 av de 
12 största mäklarkedjorna på kundlistan. Det är för Bolaget ett av 
bevisen på att Bolagets produkter har en stor efterfrågan. Bolaget ser 
en liknande snabb etablering av FastOut VR, som redan har närmare 
80 kunder som anslutit till den nya abonnemangsmodellen.   
 
För Bolagets piloter erbjuds idag en smart sharing economy-modell 
samt en mjukvara som låter piloter automatiskt ta panoramor via 
Bolagets pilotapp. Dessa panoramor redigeras och tillbaka får piloter 
en färdig 360° vy som hostas i FastOuts moln och som kan 
skräddarsys via plattformen innan den delas digitalt med kunder. 
Bolaget ser också en trend att begreppet drönarpiloter och kunder 
smälter samman då de nu har kunder som köper egna drönare och 
vill använda sig av Bolagets plattform. 
 
GLOBAL MARKNAD 
Den amerikanska regeringen estimerade i augusti 2016 att den 
kommersiella drönarindustrin kommer att generera mer än 82 
miljarder USD under nästa årtionde och kan vid år 2025 ha skapat 
närmare 100 000 nya jobb. 
 
Med en global marknad inom räckhåll ställs också krav på en globalt 
anpassad digital försäljningslösning. Det ska vara enkelt att förstå och 
köpa Bolagets produkter online. Bolagets ambition är en toppmodern 
och snabb e-handel där såväl en kommersiell kund som privatperson 
med ett kreditkort kan göra ett köp på någon minut.  
 

MOTIV  
I nya branscher - där FastOut kan sägas tillhöra två av de hetaste i 
form av VR- och drönarbranschen - gäller det att snabbt ta mark för 
att uppfattas som och bli en ledande aktör. I dag har FastOut kunder 
i Sverige, Norge, Finland, Spanien, Portugal samt Indonesien. 
Bolaget jobbar målmedvetet med att bygga upp kundbasen inom 
befintliga och nya marknader, på såväl egen hand genom sina 
säljare som tillsammans med samarbetspartners.   
 
I FastOuts nuvarande fas så har försäljningen varit starkt kopplad till 
säljinsatser från Bolagets egen säljstyrka. Bolaget har främst riktat 
sig mot slutkunder som använder sig av Bolagets VR-lösningar för 
digital kommunikation och marknadsföring, vilket Bolaget avser att 
fortsätta med då de fått upp ett högt tempo. 
 
Bolaget upplever dessutom att den unika helheten i plattformen 
med FastOuts pilotapp, appen FastOut VR och webblösningen är 
attraktiv för piloter och fotografer som själva vill använda sig av 
tekniken för att skapa VR-upplevelser till sina egna kunder i större 
utsträckning. Bolaget ser en stor potential i detta område vilken nu 
ligger till grund för Bolagets nya digitala strategi där de skruvar på 
modellen och öppnar upp plattformen mer. Bolaget kommer att 
erbjuda såväl freemium- som premiumabonnemang, beroende på 
hur piloter och fotografer vill använda sig av plattformen.  
 
En drönarpilot kan vara såväl en privatperson, som vill bygga upp 
ett galleri av VR-vyer, som en kommersiell pilot som vill sälja VR-
lösningar till slutkund. Fotografer kan äntligen skapa VR-lösningar 
billigt och enkelt med hjälp av FastOuts plattform och riktigt unika 
blir FastOut när fotograferna även erbjuds ett galleri med 
drönarvyer som de kan använda sig av för att bygga sina VR-
tjänster.  
 
Arbetet pågår för fullt och kommer kräva precision, investeringar 
och ett mått av tålamod. Bolaget står inför en enormt spännande 
framtid då branscherna kopplade till VR och drönare samtidigt 
växer så det knakar. 
 
Drönardomen i oktober 2016 gjorde att FastOut inte kunde växa i 
den takt Bolaget räknat med och de negativa effekter till följd av 
domen påverkade bolaget i omkring 6 månader. Ambitionen 
bromsades dock inte av det domstolsbeslut, som först la en våt filt 
över drönarbranschen förra hösten, utan ledde genom hårt arbete 
fram till nya drönartillstånd för FastOut, som en av de första 
aktörerna i Sverige att få fotografera från drönare under den 
striktare lagstiftningen. Drönarbranschen i Sverige växer nu igen 
efter en positiv lagändring i augusti, som nu främjar innovation och 
nya jobbtillfällen. FastOut är fokuserat på att accelerera tillväxten 
för att uppfylla löftet som ett snabbväxande och innovativt 
techbolag. 
 
FastOuts styrelse har därför beslutat att genomföra en 
kapitalanskaffning om drygt 6,7 miljoner kronor genom en 
nyemission med företräde för Bolagets befintliga aktieägare. 
FastOut vill bland annat med hjälp av denna likvid satsa på att 
utveckla en e-handelslösning som svarar mot höga krav på 
enkelhet, snabbhet och bra konvertering från ökade satsningar på 
digital marknadsföring. Bolagets styrelse ser att utvecklingen av en 
effektiv och modern digital egen säljkanal är av största vikt för att 
uppnå riktigt kostnadseffektiv uppskalning. Säljkanalen kommer 
också att öka användbarheten för anslutna drönarpiloter som kan 
sälja till sina slutkunder via FastOuts plattform. 
 

 

AFFÄRSIDÉ  
FastOut har en IT-plattform som kopplar samman lokala 
professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala 
självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa 
drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer 
som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det 
möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual 
Reality, digital kommunikation och marknadsföring. 



 
  

2016-01-12 »Catena Fastigheter är FastOuts första kund inom 
kommersiella fastigheter 

2016-01-14 »Skandiamäklarna skriver ramavtal med FastOut för att 
marknadsföra objekt med drönarvyer 

2016-02-02 »ERA skriver ramavtal med FastOut och satsar på 360º 
drönarvyer 

2016-03-17 »FastOut och Hitta.se utökar sitt samarbete med 
ytterligare 3 500 drönarvyer 

2016-03-30 »Skriver ramavtal med HusmanHagberg om 360º 
drönarvyer 

2016-04-18 »Skistar Vacation Club väljer FastOut för att visa sina 
lägenheter och områden med 360º vyer 

2016-04-21 »FastOut får uppdrag av Sveriges största fastighetsbolag 
Vasakronan 

2016-05-02 »Objektvision tecknar strategiskt avtal med FastOut för 
att visa 360º drönarvyer 

2016-05-11 »Efterlängtad app från FastOut samlar drönarpiloter 

2016-05-16 »Mäklarhuset skriver avtal med FastOut om 360º 
drönarvyer 

2016-05-24 »Notar förlänger sitt ramavtal med FastOut 

2016-06-07 »Nordiskt ledande byggbolag investerar i 360º 
drönarvyer och tecknar ÅF-avtal med FastOut 

2016-06-09 »FastOut expanderar sin verksamhet till Finland 
2016-06-21 »Tecknar ramavtal med Länsförsäkringar 

Fastighetsförmedling 
2016-06-21 »Tecknar ramavtal med Fastighetsbyrån 

2016-08-25 »FastOut i samarbete med Alma Media i Finland 

2016-08-30 »FastOut expanderar till Norge 
2016-08-31 »Fullt garanterad företrädesemission i Fastout Int. AB 

2016-09-06 »FastOut lanserar VR-tjänst 

2016-10-12 »FastOut får tilläggsbeställningar i Norge och Finland 

2016-10-24 »Information till marknaden angående HFD dom 78-16 
gällande kameraövervakningslagen 

2016-11-01 »FastOut omorganiserar för ökat internationellt fokus 

2016-11-15 »FastOut har tecknat avtal med första kunden i Spanien 
2016-11-16 »FastOut tar initiativ för prövning av kameralag 

2016-11-22 »Svensk Fastighetsförmedling tecknar avtal med FastOut 

2016-12-08 »Nya ordrar på FastOuts VR-stationer 

2016-12-20 »FastOut skapar VR-lösning för massmarknad 

2017-02-02 »Finsk marknadsledare lanserar FastOuts tjänst 

2017-02-07 »FastOut levererar VR-tour till Fiskars Village 

2017-02-14 »Portugal nästa marknad för FastOut 

2017-02-15 »FastOut får tillstånd för drönarfotografering 

2017-03-01 »FastOut får tillstånd för drönarfoto i hela Sverige 
2017-03-14 »FastOut lanserar unik VR-produkt för massmarknaden 

2017-05-08 »FastOut etablerar närvaro i Indonesien 

2017-05-15 »FastOut i samarbete med Ricoh 

2017-05-22 »FastOut tecknar flera VR-avtal i Finland 

2017-06-08 »Bra start för FastOut VR – 50 kunder på tre månader 

2017-06-12 »Samarbete med Hitta.se fördjupas 

2017-07-11 »FastOuts VR tourer på Hemnet 

2017-07-21 »FastOut tecknar avtal med flera nya kunder i Spanien 
2017-08-28 »FastOut lanserar ny drönarapp 
2017-09-12 »Strategisk satsning på e-handel 

2017-09-19 »Snabb tillväxt i intäkter från abonnemang 

PRESSMEDDELANDEN UNDER 2016 OCH 2017 
Följande pressmeddelanden av väsentlig betydelse har publicerats, sedan 
noteringen januari 2016 t.o.m. 2017-09-30, enligt: 
 



ERBJUDANDET 

Den 9 oktober 2017 beslutade styrelsen i FastOut Int. AB (org.nr 559019-5748), med stöd 
av bemyndigande från extra bolagsstämma den 18 maj 2017, att genomföra en 
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 9 633 
817 aktier och kan inbringa bolaget 6 743 671,90 kronor vid full teckning. Nyemissionen är 
garanterad genom teckningsförbindelser/emissionsgarantier till ett belopp av 6,7 MSEK. 
 
Utöver denna företrädesemission kan styrelsen, i händelse av överteckning och i det fall 
de finner det lämpligt, fatta beslut om en riktad nyemission om högst 2 000 000 aktier. 
Tilldelning av dessa aktier sker i enlighet med samma principer som för 
företrädesemissionen. Denna övertilldelningsoption kan vid fullt utnyttjande tillföra 
bolaget ytterligare högst 1,4 MSEK. 
 
AVSTÄMNINGSDAG 
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som 
ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 16 oktober 2017. Sista dag för handel i 
Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 oktober 2017. Första dag 
för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 oktober 2017. 
 
TECKNINGSTID 
Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 18 oktober 2017 till och med 
den 1 november 2017. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger 
inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats. 
 
TECKNINGSKURS 
Teckningskursen är 0,70 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut. 
 
TECKNINGSRÄTTER 
Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs sex 
(6) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Efter teckningstidens utgång blir 
outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan 
särskild avisering från Euroclear. 
 
HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER 
Handel med teckningsrätter äger rum på Aktietorget under perioden från och med 18 
oktober 2017 till och med den 30 oktober 2017. Banker och värdepappersinstitut med 
erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av 
teckningsrätter. 
 
BETALDA OCH TECKNADE AKTIER (”BTA”) 
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt 
innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med 
bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA 
till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.  
 
HANDEL MED BTA SAMT OMVANDLING TILL AKTIER 
Handel med BTA äger rum på Aktietorget från och med den 18 oktober 2017 fram till dess 
att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. 
Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. 
Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen. 
 
HANDEL MED AKTIEN 
Aktierna i Bolaget handlas på Aktietorget. Aktien handlas under kortnamnet FOUT och 
har ISIN SE0007525738. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket 
kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel. 
 
FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING 
Den som på avstämningsdagen den 16 oktober 2017 är registrerad som aktieägare i 
Bolaget äger företrädesrätt att för sex (6) befintliga aktier teckna en (1) ny aktie. 
 
DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE, INNEHAV PÅ VP-KONTO 
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade 
i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt 
emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt 
anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering 
av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.  
 
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över 
panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat. 
 
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE, INNEHAV PÅ DEPÅ 
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan 
förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske 
enligt instruktioner från förvaltaren. 
 
TECKNING MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER, DIREKTREGISTRERADE 
AKTIEÄGARE 
Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 1 november 2017 i 
enlighet med något av följande två alternativ.  
 
1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning 
Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom 
inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs 
för teckning och att teckningen är bindande. 
 
2) Särskild anmälningssedel  
Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om teckningsrätter har köpts eller sålts. 
Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till 
Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 
Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (EJ REK), via mail eller fax. Observera att 
teckningen är bindande. 
 
Särskild anmälningssedel kan erhållas från  
Eminova Fondkommission AB 
tfn 08-684 211 00 
fax 08-684 211 29 
email info@eminova.se. 

 
AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE 
Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige 
Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som 
inte kan använda den förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i 
svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda 
anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. 
 
Eminova Fondkommission AB 
Biblioteksgatan 3, 3 tr 
111 46 Stockholm, Sverige 
BIC/SWIFT: NDEASESS 
IBAN: SE5730000000032731703040 
 
AKTIEÄGARE BOSATTA I VISSA OBERÄTTIGADE JURISDIKTIONER 
Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål 
för legala restriktioner äger ej rätt att deltaga i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong 
Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Schweiz). Dessa 
aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon 
annan information om nyemissionen. 
 
TECKNING UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER SAMT TILLDELNING 
För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom 
ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier. 
 
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på 
anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som finns att ladda 
ned från www.eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den 
först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! 
Observera att anmälan är bindande.  
 
Om anmälan avser teckning till ett belopp om 145 000,00 kr eller mer, ska en kopia på 
giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Dessutom ska en KYC-blankett fyllas i. 
Gäller anmälan en juridisk person ska utöver legitimation och KYC även ett giltigt 
registreringsbevis som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln. 
 
ANGÅENDE TECKNING TILL ISK, IPS ELLER KAPITALFÖRSÄKRING 
I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK 
(investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Tecknaren måste 
kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur 
teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt 
kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen 
är bindande och insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att 
se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå. 
 
TILLDELNING 
Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. 
Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig 
från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna 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 mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut 
till de som ej erhållit tilldelning. 
 
TILLDELNING SKA SKE ENLIGT FÖLJANDE: 
I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln 
angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 16 oktober 2017. Vid överteckning 
sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen 
och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
 
I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd 
av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal 
anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
 
I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet 
med deras garantiåtaganden. 
 
ÖVRIGT 
Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte 
upphäva sin teckning. 
 
ANGÅENDE LEVERANS AV TECKNADE VÄRDEPAPPER 
Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid 
Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller 
depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av 
aktier till investerarens vp-konto eller depå. Eminova avsäger sig allt ansvar för förluster 
eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för 
leverans av aktier. 
 
OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN 
Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande 
från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.  
 
RÄTT TILL UTDELNING 
De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos 
Bolagsverket. 
 
AKTIEBOK 
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 
101 23 Stockholm, Sverige. 
 
TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING 
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt. 
 
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av 
aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets 
hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551). 
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