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Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäledsoch ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™, underlättar för kirurger att
inför operation, mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation
positionera placeringen av implantatet i patienten.
Ortoma Treatment Solution™ är ett integrerat system för denna typ av protesoperationer med två moduler.
En programvara för planering med 3D-grafik och ett mätsystem med kamera, navigationsutrustning och
programvara för guidning under operation. Systemet kan liknas vid ett ”GPS-system” för ledkirurgi.


Ortoma Treatment Solution™ ger patienten ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda
ingrepp och minskar antalet omoperationer. Genom att integrera kirurgisk planering med faktisk
placering under operation ökar möjligheten för patienten att återfå normal rörelseförmåga och
biomekanik med ett nytt implantat.



Ortoma Treatment Solution™ ökar klinikernas konkurrenskraft genom att operationskvaliteten för
protesopererade patienter säkerställs och möjligheten till att minska antalet omoperationer ökar,
samtidigt som klinikernas kostnader kan reduceras.



Ortomas operationssystem ligger enligt styrelsen rätt i tiden då kliniker strävar mot minimalinvasiv
kirurgi för bättre ekonomi, kortare vårdtider, kortare konvalescens och mindre smärta för
patienten.



Marknaden för Bolagets operationssystem är stor. Globalt genomförs ca 5,5 miljoner ortopediska
ingrepp per år inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bara i Sverige utförs årligen 16 000
höftprotesoperationer varav ca 15 % omopereras.



I utvecklingen av Bolagets system Ortoma Treatment Solution™ har Ortoma ingått licensavtal med
Skånes Universitetssjukhus i Lund och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Licenserna
ger klinikerna rätt att använda Ortomas system under en utvecklingsperiod vilket ger Ortoma
möjlighet att utvärdera systemen i klinisk miljö.



Bolaget står nu redo att inleda den slutliga utvecklingsfasen mot ett integrerat operationssystem
för implantatkirurgi och planerar under första kvartalet 2015 att inleda den kommersiella fasen.



Ortoma grundades med syftet att utveckla ett nytt operationssystem som förbättrar utfallet vid
implantatkirurgi. Grundaren Dr. Matts Andersson arbetade tidigare med uppbyggnad och
lanseringen av ett liknande system som blev mycket framgångsrikt och inledde den digitala
revolutionen inom tandvården.



Bolagets målsättning är att bli marknadsledande av operationssystem för planering och
positionering av implantat och att under 2018 uppnå en försäljning om 100 MSEK med en
rörelsemarginal om 25-30 %.
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Erbjudandet
i sammandrag

Teckningstid:
13 februari – 27 februari 2014.
Teckningspost:
Anmälan om teckning av units ska avse lägst 600 units. Var och en unit består av två (2) B-aktier och en (1)
vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1B.
Teckningskurs:
Teckningskursen är 8,00 SEK per unit, det vill säga 4,00 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras
vederlagsfritt.
Emissionsvolym:
Erbjudandet omfattar högst 3 000 000 B-aktier och 1 500 000 teckningsoptioner. Vid fulltecknad emission
tillförs Bolaget initialt 12 MSEK. Lägsta gräns för att genomföra emissionen och därigenom även listningen
är 5 MSEK. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas till
högsta lösenpris tillförs Bolaget ytterligare 8 250 000 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst
20 250 000 SEK före emissionskostnader.
Antal aktier innan emission:
6 148 504 aktier, varav 1 050 000 A-aktier och 5 098 504 B-aktier.
Bolagets värdering:
Cirka 24,6 MSEK (pre-money).
Teckningsförbindelser:
Ortoma har erhållit teckningsförbindelser om 5,0 MSEK.
Villkor för teckningsoptioner (TO 1B) i sammandrag
 Bolaget har för avsikt att lista teckningsoptionerna av serie TO 1B (ISIN-kod: SE0005676111) på
AktieTorget. Första handelsdag är beräknad att bli den 31 mars 2014.


Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad
B-aktie. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen
för B-aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som
slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar.



Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under en period: Från och med
2 februari 2015 till och med den 19 februari 2015. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning
senast klockan 15.00 den 19 februari 2015.

Listning på AktieTorget
B-aktien och teckningsoptionen är planerade att noteras på AktieTorget. Första dag för handel beräknas bli
den 31 mars 2014.

3

Innehållsförteckning
Inbjudan till teckning av units................................................................................................................................ 5
VD har ordet ........................................................................................................................................................... 6
Motiv för emission ..................................................................................................................................................7
Teckningsförbindelser ........................................................................................................................................... 8
Ortoma AB – Framtidens system för implantatkirurgi ........................................................................................ 10
Villkor och anvisningar .......................................................................................................................................... 18
Styrelse och ledningsgrupp .................................................................................................................................. 22
Övriga upplysningar ............................................................................................................................................. 29
Aktiekapital .......................................................................................................................................................... 34
Ägarförhållanden ................................................................................................................................................. 36
Finansiell översikt ..................................................................................................................................................37
Kommentarer till den finansiella utvecklingen ................................................................................................... 43
Riskfaktorer .......................................................................................................................................................... 46
Bolagsordning ...................................................................................................................................................... 49
Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1B avseende nyteckning av aktier i Ortoma AB (publ) .................... 52

Om memorandumet
Definitioner
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat
anges: Med “Bolaget” eller “Ortoma” avses Ortoma AB (publ) med
organisationsnummer 556611-7585.
Finansiell rådgivare
I samband med nyemissionen som beskrivs i detta memorandum är
Sedermera Fondkommission finansiell rådgivare till Ortoma.
Sedermera Fondkommission har biträtt Ortoma vid upprättandet av
detta memorandum. Styrelsen i Ortoma är ansvariga för innehållet,
varpå Sedermera Fondkommission friskriver sig från allt ansvar i
förhållande till aktieägare i Ortoma samt avseende andra direkta eller
indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra
beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta dokument.
Sedermera Fondkommission agerar även emissionsinstitut i samband
med nyemissionen.
Undantag från prospektskyldighet
Memorandumet
har
inte
granskats
och
godkänts
av
Finansinspektionen utan är undantaget från prospektskyldighet enligt
2 kap. 4 § Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument beaktat
att det belopp som sammanlagt ska betalas av investerarna under en
tid av tolv månader motsvarar högst 2,5 miljoner euro.
Memorandumets distributionsområde
Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat
land än Sverige. Inbjudan enligt detta dokument vänder sig inte till
personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt,
registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.
Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, USA, Sydafrika eller något annat land där distributionen eller
denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening
eller strider mot regler i sådant land. För memorandumet gäller svensk
rätt. Tvist med anledning av innehållet eller därmed sammanhängande
rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.
Memorandumet tillgängligt
Memorandumet finns tillgängligt på Ortomas kontor samt på Bolagets
hemsida (www.ortoma.com) och kan även nås på AktieTorgets och
Sedermera
Fondkommissions
respektive
hemsida
(www.aktietorget.se och www.sedermera.se).

uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att
dessa är förenade med osäkerhet.
Revisorns granskning
Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade
genom hänvisning har ingen information i dokumentet granskats eller
reviderats av Bolagets revisor.
Referenser och källhänvisningar
Styrelsen försäkrar att information från referenser och
källhänvisningar har återgivits korrekt och att – såvitt styrelsen känner
till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som
offentliggjorts av berörd part – inga uppgifter har utelämnats på ett
sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller
missvisande.
AktieTorget
Ortoma har i syfte att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på
marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om
Bolagets utveckling träffat en överenskommelse med AktieTorget om
informationsgivning. Ortoma avser att följa tillämpliga lagar,
författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är
anslutna till AktieTorget. Allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera
på Bolagets pressmeddelanden och rapporter genom att anmäla
intresse för detta på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag
under
Finansinspektionens
tillsyn.
AktieTorget
driver
en
handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.
AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET
Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till
Nasdaq OMX Stockholm. Det innebär att den som vill köpa och sälja
aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller
fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa
på i realtid på AktieTorgets hemsida samt hos de flesta
Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information.
Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar. Ortoma
är godkänt för listning på AktieTorget under förutsättning att
nyemissionen genomförs samt att AktieTorget bedömer att
förutsättningarna finns för en ändamålsenlig handel i Bolagets aktie.
Styrelsen i Bolaget avser i dagsläget inte verka för att Bolaget ska
ansluta sig till någon annan marknadsplats.

Uttalanden om omvärlden och framtiden
Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i detta dokument
återspeglar
styrelsens
nuvarande
syn.
Omvärldsoch
framtidsuttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden
som styrelsen gör vid tidpunkten för memorandumet. Dessa
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Inbjudan till teckning av units
Emissionsbeslut
Vid styrelsemöte i Ortoma AB den 30 januari 2014 beslutades – med stöd av bemyndigande från extra
bolagsstämma den 21 november 2013 – att genomföra en emission av högst 3 000 000 B-aktier. Genom
emissionen ska Ortoma även emittera lägst 625 000 och högst 1 500 000 teckningsoptioner av serie TO 1B.
Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget initialt 12 000 000 SEK samt ytterligare 8 250 000 SEK vid fullt
nyttjande av teckningsoptionerna till högsta lösenpris, totalt 20 250 000 SEK före emissionskostnader. Vid
fulltecknad initial emission kommer aktiekapitalet att öka med 330 000 SEK, från 676 335,44 SEK till
1 006 335,44 SEK och antalet aktier kommer att öka med 3 000 000 aktier från 6 148 504 aktier till 9 148 504
aktier.
Lägsta gräns för att genomföra emissionen och därigenom även listningen är fem (5) MSEK. Under
förutsättning att emissionen blir fulltecknad och att samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas är de
totala emissionskostnaderna beräknade att uppgå till totalt cirka 1,0 MSEK, varav cirka 0,2 MSEK är
hänförliga till teckningsoptionerna. Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Inbjudan
Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i detta memorandum, till att teckna units i Ortoma AB till en kurs
om 8,00 SEK per unit, det vill säga 4,00 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Minsta teckningspost är 600 units. Varje unit består av två (2) nya B-aktier och en (1) teckningsoption.
Ansvar
Styrelsen för Ortoma AB är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Nedan angivna personer försäkrar
härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att
uppgifterna i memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting
är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Göteborg den 30 januari 2014
Styrelsen i Ortoma AB
Klementina Österberg – Styrelseordförande
Daniel Andersson – Styrelseledamot
Tommy Hansson – Styrelseledamot

Elisabeth Liljensten – Styrelseledamot
Gunnar Németh – Styrelseledamot
Viktor Siewertz – Styrelseledamot
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VD har ordet
Ortoma är inne i en mycket spännande fas och utvecklas kontinuerligt mot vår vision
att öka kvaliteten inom implantatkirurgi med ett 3D-planeringsverktyg och en unik
guide som i realtid hjälper kirurgen att placera i första hand höft- och
knäledsimplantat på ett optimalt sätt. Vår målsättning är att revolutionera
implantatkirurgin på liknande sätt som gjorts inom tandvården. Den här resan har
bara börjat och vi ser med tillförsikt fram emot fortsatt utveckling och kommersiell
lansering.
Behovet av att kunna höja kvaliteten vid ledkirurgi och minska antalet omoperationer
är stort. Vår målsättning är att kunna erbjuda ortopedkliniker i Sverige och internationellt ett planeringsoch guidesystem som förlänger överlevnaden av implantat och minskar antalet omoperationer. Därmed
skulle livskvaliteten för opererade patienter kunna öka, samt samhällets kostnader för omoperationer
minska. Omoperationer sker ofta vid antiseptisk lossning av en protes eftersom protesen har en begränsad
livslängd vilket delvis beror på hur ledimplantaten positionerats under operation.
Ortoma har på kort tid tagit många och viktiga steg framåt. Vår ambition är att inom några år bli
marknadsledande genom att erbjuda kirurgmarknaden förstklassiga och integrerade mätverktyg för
planering och positionering av ledimplantat före och under operation, verktyg som idag inte finns
tillgängliga på marknaden.
Under förra året har det pre-operativa planeringssystemet Ortoma Plan™ utvecklats med ett nytt och
användarvänligt gränssnitt och grunden har lagts för att uppnå en CE-märkning som medicinteknisk
produkt. I augusti månad evaluerade Skånes Universitetssjukhus vårt 3D-planeringssystem Ortoma Plan™
med gott resultat och i jämförelse med konventionella 2D-system. Samtal pågår även med andra sjukhus
och kirurger att delta i utvecklingen.
Bolagets andra delsystem Ortoma Guide™ har genomgått tester vid Ortopedens Utvecklingslaboratorium
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Mätresultaten är mycket lovande och visar på goda möjligheter att
under operation kunna öka precisionen och reproducerbarheten vid placeringen av ett implantat. Mot
denna bakgrund tecknade vi i januari månad i år ett licens- och samarbetsavtal med Sahlgrenska
Universitetssjukhuset om samarbete och löpande utvärdering av vår guidelösning och Ortoma Treatment
Solution™. Samtal pågår även med andra sjukhus och kirurger att delta i utvecklingen.
Vår ambition är att Ortoma Treatment SolutionTM ska bli ett uppskattat operationssystem som sparar
användarnas tid och ekonomiska resurser, samtidigt som patienternas situation förbättras avsevärt genom
färre omoperationer och mindre risk för komplikationer.
Ortoma har under förra året stärkt styrelsen med fyra nya ledamöter som tillsammans med undertecknad
och vår grundare Dr. Matts Andersson nu arbetar för Bolagets fortsatta utveckling och kommersialisering. I
höstas har Ortoma även välkomnat sammanlagt åtta mastersstudenter från Chalmers och
Handelshögskolan i Göteborg till Ortoma-teamet. Tillsammans med övriga involverade kommer
studenterna att arbeta aktivt under våren med utvecklingen av både produkter och affärsmodeller.
Jag vill även passa på att nämna att vi för vidareutvecklingen av Ortomas system tilldelats ett EU-bidrag om
3 MSEK över tre år i ett samarbetsprojekt med fyra europeiska och tre kinesiska parter. Detta ger oss
möjlighet att ytterligare intensifiera utvecklingen av operationssystemet Ortoma Treatment SolutionTM.
Det är enormt inspirerande att arbeta i den positiva spiral vi nu befinner oss i. För att kunna fortsätta hålla
en hög takt i såväl utvecklings- som kommersialiseringsarbetet genomför vi nu en emission inför listning på
AktieTorget.
Jag och styrelsen i Ortoma välkomnar Dig att följa med oss på en spännande resa.
Bertil G. Larsson
VD, Ortoma AB
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Motiv för emission
Ortoma AB avser via emissionen som beskrivs i detta memorandum att fortsätta utvecklingen av Ortoma
Treatment SolutionTM som ett integrerat kirurgiskt operationssystem för implantatkirurgi inför en
marknadsintroduktion under 2015.
Emissionslikvidens användande
Ortoma har erhållit teckningsförbindelser om totalt 5,0 MSEK. Lägsta gräns för att genomföra emissionen
och därigenom även listningen är fem (5) MSEK. Den totala emissionslikviden om cirka 19,2 MSEK, i det fall
samtliga teckningsoptioner nyttjas till högsta lösenpris, är (efter finansiering av emissionskostnader om
totalt cirka 1,0 MSEK, varav cirka 0,2 MSEK är hänförliga till teckningsoptioner) avsedd att finansiera
följande, ordnat efter prioritet:

Planerat att finansieras av initial emissionslikvid (cirka 11,2 MSEK)
1.
2.
3.
4.
5.

Systemutveckling, 3D-rörelseanalys och integrering guidesystem
Rörelsekostnader
Mätteknisk utrustning och tester i klinisk miljö
Etablering preklinisk testmiljö, kliniska tester inkl. protokoll
Produktcertifiering (enl. EU-direktiv klass IIa)
Totalt

4,5 MSEK
2,9 MSEK
1,7 MSEK
0,6 MSEK
1,5 MSEK
11,2 MSEK

Planerat att finansieras om optionsrätterna utnyttjas (cirka 8 MSEK)
1.
2.
3.

Produktlansering inkl. marknad, försäljning, mässor, konvent
Rörelsekostnader
Etablering kundsupport och distribution
Totalt

3,2 MSEK
3,1 MSEK
1,7 MSEK
8,0 MSEK

Rörelsekapital
Det befintliga rörelsekapitalet, före emissionen, är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de
aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta
memorandum. Kapitalbehovet varierar beroende på i vilken takt verksamheten bedrivs. Kapitalbehovet för
de kommande 12 månaderna bedöms uppgå till cirka 11 MSEK om Bolagets huvudplan följs. Lägsta nivån för
att genomföra emissionen och därigenom även listningen är 5 MSEK, vilket skulle räcka för Bolagets behov
under de kommande tolv månaderna om verksamheten bedrivs i lägre takt än önskat, varvid bland annat
systemutveckling, produktcertifiering och tester i klinisk miljö kommer att ta längre tid.
Rörelsekapitalbehov bedöms i nuvarande verksamhetstakt uppkomma i april 2014. För att tillföra Bolaget
rörelsekapital genomför Ortoma nu en emission av units. Vid fulltecknad emission tillförs Ortoma initialt 12
MSEK före emissionskostnader. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande
teckningsoptioner nyttjas till högsta lösenpris tillförs Bolaget ytterligare cirka 8,2 MSEK, totalt cirka 20,2
MSEK före emissionskostnader.
Ortoma har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt 5,0 MSEK. Dessa åtaganden har
dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera
teckningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan emissionsutfallet påverkas negativt. I det fall
Ortoma inte tillförs tillräckligt med kapital för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna
kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom bidrag eller finansiering
tillsammans med en eller flera samarbetspartners, alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat
tills dess att ytterligare kapital kan anskaffas.
Listning på AktieTorget
Styrelsen har ansökt om att B-aktien i Bolaget ska tas upp till handel på AktieTorget. Listningen på
AktieTorget skapar utökade möjligheter för en god marknadsföring av såväl Bolaget som dess planerade
produkter. Vidare underlättas eventuell framtida kapitalanskaffning, vilket främjar att en hög utvecklings-
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och expansionstakt kan hållas. En listning på AktieTorget bidrar också till att eventuella företagsförvärv
underlättas avsevärt.
Framtida kapitalbehov
I det fall emissionen som beskrivs i detta memorandum fulltecknas, samt att samtliga vidhängande
teckningsoptioner nyttjas, bedömer styrelsen i Ortoma inte att något ytterligare kapitalbehov finns för att
genomföra planerad marknadsintroduktion. I det fall exempelvis marknadsförutsättningarna förändras
eller styrelsen i framtiden beslutar att utöka verksamheten ytterligare, alternativt beslutar öka tempot inom
till exempel produktutveckling, kan dock ytterligare kapitalbehov uppstå.
Prissättning av units
Styrelsen har upprättat värderingen i den förestående emissionen utifrån en sammanvägd bedömning av
Ortomas nuvarande verksamhet och framtida potential.
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Teckningsförbindelser
Ortoma AB genomför härmed en emission av units inför listning på AktieTorget. Fulltecknad emission tillför
initialt Bolaget 12 MSEK, samt ytterligare cirka 8 250 000 SEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna till
högsta lösenpris, totalt 20 250 000 SEK före emissionskostnader. Lägsta gräns för att genomföra
emissionen och därigenom även listningen är 5 MSEK.
Teckningsförbindelser
I nedanstående tabell presenteras samtliga teckningsförbindelser, vilka skriftligen har avtalats. Bolaget har
erhållit teckningsförbindelser om totalt 5,0 MSEK. Teckningsförbindelserna har inte säkerställts via
förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Ingen premieersättning utgår för dessa åtaganden.
Namn
Sedermera Fondkommission för egen och klienters räkning*
Ortnova Intressenter AB
G Németh Associates AB**
Matts Andersson
Bertil G. Larsson
Liljensten Consulting Aktiebolag***
GU Holding AB
Tommy Hansson
Totalt

Teckningsförbindelse
(SEK)
4 460 000
150 000
100 000
100 000
50 000
50 000
50 000
40 000
5 000 000

Äger sedan tidigare antal aktier i
Ortoma AB
431 349 B-aktier
150 000 A-aktier och 701 754 B-aktier
750 000 A-aktier och 680 165 B-aktier
70 000 B-aktier (via Abinova AB)
150 000 A-aktier och 567 145 B-aktier
151 535 B-aktier (via Resonans AB)

* En av dessa teckningsåtagare (Per Bernhult) har lämnat teckningsförbindelser om totalt 700 000 SEK, vilket överstiger
fem procent av den totala emissionslikviden om 12 MSEK. Respektive tecknare under Sedermera Fondkommission ansvarar
för att avtalat åtagande fullföljs.
** Ägs till 100 procent av Gunnar Németh, styrelseledamot i Ortoma AB.
*** Ägs till 100 procent av Elisabeth Liljensten, styrelseledamot i Ortoma AB.

Angående tilldelning
G Németh Associates AB, Matts Andersson, Tommy Hansson, Bertil G. Larsson och Liljensten Consulting AB
är inte garanterade tilldelning till skillnad mot övriga teckningsåtagare. För ytterligare information, se rubrik
”Principer för tilldelning” senare i detta memorandum.
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Ortoma AB – Framtidens system för implantatkirurgi
Ortoma utvecklar Ortoma Treatment Solution™ (OTS), ett operationssystem för implantatkirurgi. De
huvudsakliga områdena är höftleds- knäleds- och ryggkirurgi. Systemet är ett planeringssystem i 3D
(Ortoma PlanTM) och ett guidesystem som i realtid hjälper kirurgen i operationssalen (Ortoma GuideTM).
Systemet syftar till att öka effektiviteten hos kliniker, höja kvaliteten på utförda ingrepp och minska antalet
omoperationer. Kostnaderna för klinikerna minskar, deras konkurrensförmåga stärks och möjligheterna
hos patienterna att få ett bättre resultat efter operation ökar. Styrelsens bedömning är att Ortomas lösning
där planeringssystemet är integrerat med guidesystemet är en unik lösning i jämförelse med andra system
på marknaden.
Ortomas systemlösningar bygger på samlade erfarenheter och kunskap från det dentala området som med
stor framgång har erbjudits patienter under de senaste 15 åren. Med denna samlade erfarenhet har Bolaget
kunnat korta ner tiden för produktutveckling och kommersialisering.
Ortoma grundades av Dr. Matts Andersson med syftet att erbjuda ny teknologi som förbättrar utfallet vid
implantatkirurgi. Dr. Andersson startade under senare delen av 80-talet Procera AB med visionen att hjälpa
patienter till en bättre tandvård. Procera AB köptes upp av Nobel Biocare AB, där Dr. Andersson arbetade
med uppbyggnaden och lanseringen av Procera-systemet. Procera-systemet blev kommersiellt mycket
framgångsrikt och inledde den digitala revolutionen inom tandvården. Denna erfarenhet överförs nu i
utvecklingen av operationssystemet Ortoma Treatment Solution™ (OTS).
Ortomas operationssystem utvecklas som en helhetslösning för planering och guidning under operation.
Den kommersiella fasen är beräknad att inledas under första kvartalet 2015. Bolaget står nu redo att inleda
den slutliga utvecklingsfasen och påbörja marknadsintroduktionen av Ortoma Treatment Solution™.
Affärsidé
Ortomas affärsidé är att utveckla och marknadsföra operationssystem för planering och placering av
implantat med syfte att uppnå optimal behandling till nytta för klinker, läkare och patienter.
Vision
Bolagets vision har formulerats: ”Rätt implantat på rätt plats i varje patient”. Styrelsens uppfattning är att
dagens konventionella operationslösningar inte medger en tillfredsställande kvalitetssäkring, vilket även
bekräftas av antalet omoperationer publicerat i offentlig statistik.
Affärsmodell
Ortomas affärsmodell bygger på att utveckla produkter i nära samverkan med världsledande kliniker och
akademisk spetsforskning samt erfarna utvecklingspartners. Ortoma planerar att sälja och distribuera
operationssystem och behandlingsmetoder till sjukhus och kliniker inom privat och offentlig ortopedisk
vård. Efter verifiering på den svenska marknaden är målet att etablera partneravtal inom fler segment och
geografiska marknader.
Det finns ett behov av att minska antalet omoperationer inom implantatkirurgi såväl nationellt som
internationellt. Målsättningen är att på kort tid uppnå en stark marknadsposition. Affärsmodellen baserar
sig i huvudsak på att ta betalt per operation för att i snabb takt uppnå en hög utnyttjandegrad hos
ortopedkliniker. Med fokus på en stark kundsupportfunktion till partners och kliniker skall Ortoma etablera
sig på marknaden både via egna säljare på utvalda marknader och via etablerade distributionskanaler. Efter
en etableringsfas kommer affärsmodellen löpande att utvärderas i syfte att optimera bolagets
resultatutveckling.
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Nuläge – Fokus på utveckling och marknad
Ortoma har under de senaste åren genomfört betydande utveckling för att kunna erbjuda ett komplett
kirurgiskt operationssystem. Målsättningen är att Ortoma Treatment SolutionTM ska vara utvecklat för
klinisk miljö, CE-märkt och integrerat med planeringssystemet Ortoma Plan™ och guidesystemet Ortoma
Guide™ under första kvartalet 2015.
En första utvärderingslicens har sålts till Skånes Universitetssjukhus som löpande under utvecklingen
evaluerar systemets olika funktioner ur ett kliniskt perspektiv. I januari 2014 tecknades även ett avtal med
Sahlgrenska universitetssjukhuset om motsvarande samarbete. En första evaluering med Ortoma PlanTM
(3D planeringssystem) genomfördes med ett lyckat resultat av Dr. Gunnar Flivik under augusti 2013.
Marknadsintroduktionen av Ortoma Treatment SolutionTM är planerad att inledas under våren 2015 i Sverige
och därefter Norden och på övriga marknader i Europa. För att snabbt nå ut till ett stort antal kunder förs
idag samtal med potentiella partners, som kan komma att distribuera Ortomas system till kliniker på den
europeiska marknaden.
Bolaget har etablerat ett nätverk av leverantörer och kliniker för att utveckla Ortoma Plan™ som en ”preoperativ” planeringsmodul i 3D och Ortoma Guide™ som en ”per-operativ” guidemodul för placering av
ledimplantat. Planeringsprogrammet Ortoma PlanTM kommer under våren 2014 att användas i en studie
(Lund) för att mäta utfallet av behandlingen av ett 80- tal patienter.
Vid utvecklingen av mät- och navigationssystemet Ortoma Guide™ har Bolaget utvärderat mätsystem
tillsammans med avdelningen för forskning och yrkesortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. En
första test av mätsystem med tillfredsställande kirurgisk precision har genomförts med lovande resultat. I
samarbete med Skånes Universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Chalmers Tekniska
Högskola kommer Bolaget att utveckla en första version av operationssystemet Ortoma Treatment
Solution™.
Väsentliga händelser under senaste året


Bolaget har utvecklat systemmodulen Ortoma Plan™ med ett användargränssnitt för kliniskt bruk.



Bolaget har lagt grunden för att ta projektet vidare, i enlighet med ISO 13485, till ett
kvalitetssäkringssystem i syfte att genomföra CE-märkning för medicintekniska produkter.



Resultaten från mätningar i klinisk utvecklingsmiljö av Ortoma Guide TM visar testresultat med
tillfredsställande hög precision.



Bolaget beviljades ett EU-bidrag om ca 3 MSEK över tre år, med samarbetspartners från Tyskland,
Tjeckien, Spanien och tre universitet i Kina, med början sommaren 2013.



Bolaget har ingått avtal med en större internationell aktör för att integrera Ortoma Plan TM med
deras PACS-system (bildhanteringssystem) för sjukvården.



Bolaget har två internationella patentansökningar registrerade inom 3D-planering och medicinsk
navigering.



Bolaget har under januari 2014 tecknat samarbets- och licensavtal med Sahlgrenska
Universitetssjukhuset om utvecklingen av mät- och navigationssystemet Ortoma GuideTM.
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Ortoma Treatment SolutionTM – Optimerade operationsresultat
Ortoma Treatment SolutionTM (OTS) består av två kirurgiska systemmoduler; Ortoma PlanTM och Ortoma
GuideTM.


Ortoma Plan™ ger kirurgen ett modernt system för att planera operationerna i datorn. Genom 3Dvisualisering kan kirurgen med hög precision bestämma vilket implantat som behövs och hur det
optimalt ska placeras i patienten. Systemmodulen är baserad på diagnostik från CT-undersökningar
(datortomografi). Systemet har utvecklats för att visualisera och mäta patientdata i 3D och
simulera för rätt val av implantat inför en operation.



Ortoma GuideTM är ett navigeringsverktyg som handleder kirurgen i att mäta och med hög
precision placera implantatet under en operation och i överensstämmelse med planeringen i
Ortoma PlanTM. Systemmodulen ger kirurgen möjligheten att i realtid på en datorskärm säkerställa
att implantatet hamnar i exakt den position man tidigare planerat.

För att främja den unika lösning som Ortomas integrerade operationssystem representerar har styrelsen
beslutat att inför en marknadsintroduktion prioritera Bolagets utveckling mot ett fullskaligt Ortoma
Treatment Solution™ (OTS) före färdigställande och lanseringen av en enskild systemmodul.
Operationssystemet Ortoma Treatment SolutionTM (OTS) utvecklas med målsättningen att:








Med hög precision planera positioneringen och val av implantatmodell före en operation
Med hög precision positionera ett implantat under en operation
Underlätta den fortsatta utvecklingen av minimalinvasiv kirurgi
Återställa biomekanik och rörelsemönster efter en implantatoperation
Ge förbättrad kvalitetskontroll inom implantatkirurgi
Minska luxationsrisken (det vill säga att implantatet går ur led)
Öka hållbarheten för inopererade implantat

OTS gör det möjligt för kirurger att redan innan en operation planera för en optimal anatomisk
rekonstruktion. Under själva operationen kan kirurgen sedan mäta in exakt var protesimplantatet skall
placeras.
Kraven på kvalitetsregister och mätbara resultat inom vården ökar för varje år. Idag mäts ofta resultatet
och kvalitén hos en klinik på hur många omoperationer som genomförs. Detta ökar efterfrågan på den typ
av system som Ortoma utvecklar och underlättar för kliniken att säkerställa en hög kvalité på utförda
operationer och minskar risken för omoperationer.
Genom att integrera kirurgisk planering med faktisk placering under operation ökar möjligheten att
patienten återfår sin rörelseförmåga och risken för omoperationer minskar. Målsättningen för Ortoma är
att bli marknadsledande för integrerade planerings- och mätsystem genom att erbjuda ortopedkliniker ett
operationssystem som minskar antalet omoperationer och avsevärt reducerar kostnaderna inom vården
och samtidigt säkerställer operationskvaliteten för alla implantatopererade patienter.
Ortoma Plan™ utvecklas baserat på en licens till en programvaruplattform för medicinsk 3D-visualisering.
Rättigheterna till planeringssystemet Ortoma Plan™ ägs av Ortoma och systemet planeras att under 2014
integreras i Ortoma Treatment Solution™. Bolaget kommer att ta ställning till vilket mätsystem som
långsiktigt ska ingå för utvecklingen av Ortoma Guide™. Styrelsen kommer att besluta om val av det mest
konkurrenskraftiga mätsystemet och bedömer att lönsamhetspotentialen för Ortoma är betydande efter
att systemet har integrerats i Ortoma Treatment Solution™.
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Framtid
Verksamhetsmässig målsättning
Bolagets målsättning är att bli marknadsledande av märkesoberoende (avseende olika bildarkivsystem och
implantatleverantörer) planerings- och mätsystem för ortopedisk implantatkirurgi. Ortoma avser att
utveckla en global verksamhet genom att erbjuda mättekniska lösningar som minskar antalet
omoperationer och förbättrar möjligheten till ett optimalt operationsresultat. Under förutsättning av
framgångsrikt genomförda kliniska tester är Bolagets målsättning att introducera Ortoma Treatment
SolutionTM (OTS) för höftledskirurgi i Sverige under våren 2015 och under 2016 och 2017 fortsätta
introduktionen på utvalda europeiska marknader. Bolaget planerar även att under 2016 och 2017
marknadsintroducera OTS för knäleds- och ryggdiskkirurgi.
Utvecklingsmål och strategi
Ortomas prioriterade utvecklingsmål är att utveckla en första version av Ortoma Treatment SolutionTM som
ett integrerat kirurgiskt operationssystem för implantatkirurgi. Bolagets strategi är att bygga upp en egen
kärnkompetens och att utvecklingen ska ske hos utvalda underleverantörer och i samarbete med klinisk
kompetens. Vidare skall Bolaget utnyttja beprövade system inom andra områden som till exempel
industrin. Detta innebär att Ortoma inte utvecklar egen teknologi som redan finns tillgänglig på marknaden.


Ortoma har under de senaste åren prioriterat utvecklingen av 3D-planeringssystemet Ortoma
PlanTM. En kliniskt användarvänlig version av systemet för höftledskirurgi (Ortoma Hip Plan™)
kommer att installeras på Skånes Universitetssjukhus i Lund under första kvartalet 2014.



Utvecklingsarbetet under våren 2014 kommer innefatta att utveckla bland annat interface för
integrering mellan planeringssystemet Ortoma PlanTM och guidesystemet Ortoma GuideTM. En
första integrering av Ortoma PlanTM och Ortoma GuideTM är planerad att vara genomförd under det
andra kvartalet 2014.



Kvalitetssäkringssystemet QMS 13485 för certifiering av medicintekniska produkter planeras vara
infört i Bolaget under det tredje kvartalet 2014.



Ortoma Plan™ och Ortoma Guide™ planeras vara CE-märkta som medicintekniska produkter under
tredje kvartalet 2014.



Ett fullskaligt Ortoma Treatment SolutionTM planeras vara färdigutvecklat och CE-märkt under det
fjärde kvartalet 2014.



Avtal med ytterligare ortopedkliniker som användare i ett tidigt skede ska vara tecknade under
fjärde kvartalet 2014 inför en kontrollerad produktlansering under första kvartalet 2015.



Ortoma Treatment Solution™ planeras vara implementerat på klinik cirka tolv månader efter
genomförd nyemission – det vill säga under det första kvartalet 2015.

Finansiell målsättning
Det operativa resultatet förväntas börja ge ett överskott under 2016. Bolagets långsiktiga målsättning är att
från och med 2018 uppnå en försäljning överstigande 100 miljoner kronor med en rörelsemarginal om 25-30
procent.
Bolagsstruktur och aktieinnehav
Ortoma har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.
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Tendenser
Bolaget har hittills bedrivit utvecklingsverksamhet varvid det inte finns några kända tendenser avseende
produktion, lager eller försäljning. Det finns såvitt styrelsen känner till inga kända tendenser,
osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha
en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter, åtminstone inte under det innevarande räkenskapsåret.
Bolagets historiska utveckling
2001

•

2002
2002-2011

•
•
•

2011
2012

•
•

2013

•
•
•
•

2013-2014

•
•
•

2014

•

Bolaget grundas av Dr. Matts Andersson med syftet att erbjuda ny teknologi som förbättrar utfallet vid
implantatkirurgi.
Ortoma startar utvecklingen av ett ryggdiskimplantat.
Bolaget patentsöker ett mellankotsskiveimplantat.
Bolaget patentsöker ett mellankotsskiveimplantat och driver en begränsad utveckling av en ny typ av
ryggimplantat.
Bolaget påbörjar utvecklingen av ett 3D-system för pre-operativ planering för höftproteskirurgi.
Ortoma beslutar att prioritera utvecklingen av ett operationssystem för planering och navigation av
ledimplantat för proteskirurgi.
Ortoma tecknar licensavtal med Skånes Universitetssjukhus för löpande utvärdering av bolagets produkter.
Ortoma inlämnar två patentansökningar registrerade inom 3D-planering och medicinsk navigation.
Resultat från mätningar i klinisk utvecklingsmiljö för utveckling av Ortoma GuideTM påvisar testresultat med
tillfredsställande hög precision.
Bolaget beviljas EU-bidrag om 3 MSEK över tre år i ett utvecklingsprojekt med samarbetspartners i Tyskland,
Tjeckien, Spanien och tre universitet i Kina.
Skånes Universitetssjukhus utvärderar 3D-systemet Ortoma Plan™ i en klinisk miljö med lyckat resultat.
Ortoma Plan™ med nytt användargränssnitt är klar i december.
Ortoma har åtta mastersstudenter från Chalmers Tekniska Högskola och Handelshögskolan i Göteborg som
medverkar i utvecklingen av Ortoma Treatment SolutionTM.
I januari tecknar Ortoma samarbets- och licensavtal med Sahlgrenska Universitetssjukhuset för samarbete om
utvecklingen av Ortoma Guide™.

Forskning och utveckling
Ortoma har bedrivit forskning och utveckling av ett individanpassat ryggdiskimplantat – Ortoma Implant™.
Implantatet är baserat på patientens unika anatomi. Produkten är patentsökt och en avsikt att bevilja
patentet har utfärdats av Europapatentverket under januari 2014. Utvecklingen av ryggdiskimplantatet har
varit begränsad under senare år efter att Ortoma valt att prioritera utvecklingen av Bolagets
operationssystem. Ortoma kommer att bevaka inlämnad patentansökan för beslut om eventuell framtida
satsning på detta implantat.
Marknad
De dominerande områdena inom ortopedisk kirurgi är höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi vilka
internationellt tillsammans står för cirka 5,5 miljoner ingrepp per år. Av dessa operationer är det ett
förhållandevis stort antal omoperationer, vilket har lett till en efterfrågan på system som kan minska
mängden omoperationer. Som exempel genomförs globalt varje år cirka 1,4 miljoner
höftprotesoperationer. Med en försiktig uppskattning omopereras cirka 15 procent av dessa operationer.
Bara i Sverige genomfördes 15 952 stycken höftprotesoperationer 2012, varav 2 329 (14,6 %) var
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omoperationer. 1 I ett första skede av den planerade marknadsintroduktionen kommer Ortoma fokusera på
höftledskirurgi, för att därefter även inrikta sig på knäleds- och ryggkirurgi.
Höftproteskirurgi
Som framgår av ovan är höftproteskirurgi idag ett vanligt ingrepp. Höftartros är en smärtsam och
invalidiserande sjukdom och idag den vanligaste orsaken till operation med konstgjord höftled, det vill säga
total höftledsplastik. Indikationer för kirurgi har gradvis ökat med allt yngre patienter som övervägs för
kirurgi. Detta ställer högre krav på kirurgiska resultat och livslängd av protesen. Även om medelåldern
bland de som opereras successivt har sjunkit, har resultaten blivit bättre allteftersom. Det är dock ett stort
operativt ingrepp med en hel del risker och komplikationer. Felval av implantat eller felplacering av
protesen under operation kan leda till höftluxation, komponentslitage, benlängdsdiskrepans,
benvävnadsförlust, hälta och smärta för patienten, och så småningom för tidig lossning av protesen. En
besvärande komplikation är om protesen hoppar ur led, vilket förekommer efter cirka 4 % av de primära
operationerna och uppemot 15 % av revisionsoperationerna. Komplikationerna beror ofta på att man inte
lyckats rekonstruera patientens anatomi adekvat eller att protesen är satt i felaktigt läge. 2
Knäproteskirurgi
Knäprotesoperationer är även det ett vanligt ingrepp och omfattar globalt drygt 1 miljon ingrepp årligen.
Resultatet av operationen är inte alltid tillfredsställande, med kvarstående smärta som huvudsaklig
komplikation. Ett av skälen är svårigheterna att bedöma hur implantatet ska placeras, vilket är en av
svårigheterna med att som idag planera i 2D och verkställa i 3D.
Ryggkirurgi
Idag lindras ryggsmärta ofta med medicinska behandlingar. När detta inte fungerar övervägs proteskirurgi
eller steloperation. Idag finns det endast protesimplantat i ett antal standardstorlekar på marknaden, vilka
efter insättningen inverkar negativt på patientens ben- och mjukvävnad. Flera studier visar idag på problem
med ny beninväxt. Det leder till effekter motsvarande de man skulle fått om patienten stelopererats,
samtidigt som en steloperation är att betrakta som en sista kirurgisk utväg. Ett annat problem med
befintliga proteser är placeringen av implantaten. Att placera protesen adekvat, till exempel att protesen
ger avsedd anatomisk vinkling av de angränsande kotorna, är en av de utmaningar som hittills visats vara
svårbemästrade. Att planera varje steg i ett operativt förfarande för att exakt kunna placera implantatet
bedöms vara en avgörande faktor även vid proteskirurgi i ryggraden.
Global marknad
Den globala marknaden för rekonstruktiv ortopedi är en marknad som enligt styrelsens bedömning
fortfarande är helt underexploaterad avseende 3D-planering och individualiserad behandling. Det totala
värdet av den globala marknaden för rekonstruktiv ortopedi uppgår årligen till cirka 15 miljarder euro.
Marknaden bedöms av styrelsen i Ortoma ha en god fortsatt tillväxt eftersom medelåldern fortsätter att
öka samt att andelen yngre patienter som opereras blir allt fler.
Materialkostnaderna vid en höftprotesoperation och kostnader för operationsutförandet uppgår till 80 –
95 000 SEK per ingrepp. I Sverige finns 80 offentliga och privata ortopedkliniker vilka utför 16 000
höftprotesoperationer per år. Marknaden för planerings- och navigationssystem inom ortopedi bedöms
vara i sin linda, men omsätter redan mångmiljonbelopp och förväntas växa kraftigt. 3
Ny teknologi för att reducera förekomsten av strålning vid CT-undersökningar (datortomografiundersökningar) förväntas enligt styrelsens bedömning öka behovet av 3D-diagnostik och påverka
möjligheterna till en kvalitetssäkrad kirurgi med hjälp av den typ av operationssystem som Ortoma
utvecklar. Generellt går trenden för ortopedisk kirurgi mot mer minimalinvasiv kirurgi för att reducera
riskerna med öppen kirurgi, vilket gynnar utvecklingen av de system som utvecklas av Ortoma. Ett utökat
krav från samhället om att i större grad kvalitetssäkra och mäta resultat av operationsutfall förväntas leda
till efterfrågan på den typ av operationssystem som Ortoma utvecklar.

1

Svenska Höftprotesregistret
Soong, M. et al. “Dislocation of Total Hip Replacements”. J. Am. Acad. Ortho. Surgery. September/October 2004; 12: 314-321.
3
Svenska Höftregistret, SKAR-registret, Ryggregisterrapport 2010.
2
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Kunder, målgrupp och marknadsföring
OTS är främst avsett att marknadsföras till ortopedkliniker inom den offentliga och privata vårdsektorn
såväl i Sverige som internationellt. Distributionen kommer i huvudsak att ske genom distributörer med
support från Bolagets egna säljare och kundsupport. Potentiella distributörer är leverantörer av
radiologisystem (PACS) och leverantörer av ledimplantat. Slutanvändare är kliniker med opererande höft-,
knä- och ryggortopeder.
Ortomas marknadsförings- och försäljningsinsatser kommer under en introduktion att fokusera på den
svenska marknaden och därefter övriga nordiska samt europeiska marknader med totalt cirka 3 000
ortopediska kliniker. Efter bearbetning av de nordiska länderna och övriga Europa kommer Bolaget även att
inleda marknadsföring på andra internationella marknader. Marknadsföringen är främst avsedd att ske via
information riktad direkt till ortopeder på internationella symposier och kongresser och via föredrag av
opinionsledare, så kallade Key Opinion Leaders (KOL), och artiklar i medicinska tidskrifter.
Konkurrensfördel
OTS-systemet är utvecklat för att tillhandahålla en kvalitetssäkring för implantatkirurgi med hög precision
jämfört med konventionella kirurgiska metoder. Systemet erbjuder även möjligheten att integrera
tredimensionell pre-operativ planering med en inmätning under själva operationen med hög precision vilket
enligt styrelsens bedömning gör OTS unikt inom implantatkirurgi.
Konkurrenter
Idag sker planeringen inför en implantatoperation vanligtvis med hjälp av data från en konventionell
röntgenundersökning (allmän röntgen). De större leverantörerna av ledimplantat- och radiologisystem
(Materialise, Biomet, Stryker, Sectra, Siemens, Philips och GE) erbjuder ofta 2D-system som en
tilläggsprodukt till sina egna produkter.
Idag finns det några få navigations- och guidesystem på marknaden (till exempel Brainlab) som kan
användas vid implantatkirurgi. Enligt styrelsens uppfattning är dessa system ofta tidskrävande att använda
och inte optimala ur ett kirurgiskt perspektiv. Ett av kriterierna för Ortoma är att operationstiden inte ska
bli längre med navigations- och guidesystemet Ortoma GuideTM i jämförelse med traditionell höftledskirurgi.
Styrelsen känner inte till några märkesoberoende integrerade operationssystem för implantatkirurgi
(planeringssystem integrerat med guidesystem) som liknar det som utvecklas inom Ortoma.
Leverantörer
Ortoma använder sig av en mängd olika leverantörer och partners för till exempel programvaruutveckling,
immaterialrättsfrågor, produktdesign och gränssnitt, medicinsk rådgivning, patent och övriga
administrativa tjänster.
Väsentliga avtal
Ortoma har ingått utvecklingsavtal med en leverantör inom medicinsk systemutveckling om att leverera
programvaruutveckling av 3D-programvaran Ortoma Plan™. Ortoma har tecknat licensavtal om utvärdering
av Bolagets produkter och system med Skånes Universitetssjukhus (Lund) och Sahlgrenska
Universitetssjukhuset (Göteborg). Rättigheterna till programvara och operationssystem tillhör Ortoma och
avtalen med ovanstående sjukhus är ett led i att knyta kliniska resurser till Bolagets utveckling.
Finansieringsavtal
Ortoma har mottagit villkorsfinansiering från ALMI (NUTEK) om totalt 866 998 SEK och Västra
Götalandsregionen om totalt 516 000 SEK. Återbetalningsskyldighet uppstår i samband med exploatering
av projekt, eller att produkt marknadsförs. Långivarna kan även avskriva lån om resultat för vilket
finansiering sökts men ej uppnåtts. Amortering har påbörjats för lån från ALMI (NUTEK) medan det ej
föreligger fastställd amorteringsplan för lånet från Västra Götalandsregionen.
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Patent
Bolagets verksamhet har resulterat i tre patentansökningar. Ortoma är enligt styrelsens bedömning inte
beroende av patent, men det finns andra värden vid godkännande, samtidigt som verksamhetens skydd
ökar ytterligare. Alla patentansökningar och eventuella beslut om patentskydd utvärderas löpande av
Bolagets styrelse. Styrelsen känner inte till några patent utanför Bolaget som kan komma att påverka
Ortomas verksamhet eller lönsamhet.
Ortoma har två internationella patentansökningar registrerade inom 3D-planering (Ortoma Plan SE00
1251187-9) och medicinsk navigering (Ortoma Guide PCT/SE2013/050952) knutna till lösningar i
operationssystemet Ortoma Treatment Solution™. Bolaget har även patentsökt rättigheter för
ryggimplantatet – Ortoma Implant™ (Mellankotsskiveimplantat EP00 02793689.1/1480583).
Europapatentverket utfärdade under januari 2014 en avsikt om att bevilja patentet.
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Villkor och anvisningar
Erbjudandet
Styrelsen i Ortoma AB beslutade den 30 januari 2014, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma
den 21 november 2013, om en emission av units. En unit består av två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri
teckningsoption av serie TO 1B, berättigande till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget.
Erbjudandet omfattar lägst 1 250 000 och högst 3 000 000 B-aktier. Genom emissionen ska Bolaget emittera
lägst 625 000 och högst 1 500 000 teckningsoptioner av serie TO 1B berättigande till teckning av en (1) ny
B-aktie i Bolaget. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget initialt 12 000 000 SEK. I det fall nyemissionen blir
fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget ytterligare högst 8 250 000
SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 20 250 000 SEK före emissionskostnader.
Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på Bolagets och
AktieTorgets respektive hemsida (www.ortoma.com samt www.aktietorget.se), vilket beräknas ske under
vecka 10, 2014. Nedan anges villkor och anvisningar för erbjudandet.
Observera att transaktioner i Bolagets värdepapper kan komma att medföra skattemässiga konsekvenser
för innehavaren. Innehavare av värdepapper i Ortoma rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare
avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall. Något förhandsbesked på eventuell
fördelning av skattemässiga ingångsvärden på unitens aktier respektive teckningsoptioner har ej inhämtats
från Skattemyndigheten.
Teckningsberättigade
Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och
institutionella investerare.
Företrädesrätt till teckning
Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Värdering
Cirka 24,6 MSEK (pre-money).
Teckningskurs
Teckningskursen är 8,00 SEK per unit, dvs. 4,00 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras
vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
Teckningstid
Anmälan om teckning ska göras under perioden 13 februari – 27 februari 2014.
Anmälan
Anmälan om teckning av units ska avse lägst 600 units. Anmälningssedlar ska vara Sedermera
Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 27 februari 2014 på nedanstående adress, fax eller e-post:
Sedermera Fondkommission
Emissionstjänster
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm

Fax:
E-post:

+46 431 – 47 17 21
nyemission@sedermera.se

Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller
den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende. Anmälan är bindande. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln förtryckta
texten.
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Anmälningssedel kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida (www.ortoma.com), AktieTorgets
hemsida (www.aktietorget.se) samt Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) från och
med den 13 februari 2014.
Rätt till förlängning av teckningstiden samt emissionens fullföljande
Styrelsen förbehåller sig rätten att, under alla omständigheter, fatta beslut om att förlänga tiden för
teckning och betalning. I det fall AktieTorgets spridningskrav inte skulle uppfyllas eller om fastställd lägsta
nivå för emissionens genomförande inte uppnås, kommer emissionen inte att fullföljas. Beslut om att inte
fullfölja emissionen kan senast fattas före det avräkningsnotor ska sändas ut.
Principer för tilldelning
Beslut om tilldelning fattas av styrelsen varvid följande princip ska gälla.
I första hand ska tilldelning av units ske till teckningsåtagare* för belopp motsvarande
teckningsförbindelsen i emissionen, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning
ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning.
I andra hand ska tilldelning av units ske till andra som tecknat units i emissionen, och för det fall att
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var
och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
* Exklusive teckningsåtagare G Németh Associates AB, Matts Andersson, Tommy Hansson, Bertil G. Larsson och
Liljensten Consulting AB.
Dock äger styrelsen rätt att, vid tilldelning till andra som tecknat units i emissionen, frångå ovanstående
fördelningsgrund för att uppnå en erforderlig spridning bland allmänheten och därigenom möjliggöra för
en regelbunden och likvid handel med bolagets B-aktier.
I den mån det är möjligt kommer styrelsen tillse att varje tecknare erhåller lägst 600 units. Vid eventuell
överteckning kommer tilldelning av units primärt att ske i jämna 600-tal. Om emissionen övertecknas kan
dock anmälan resultera i utebliven tilldelning eller tilldelning av ett lägre antal units än anmälan avser,
varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Tilldelningen är inte
beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges.
Tilldelning beräknas ske vecka 10, 2014. Snarast därefter kommer avräkningsnota att skickas till dem som
erhållit tilldelning i erbjudandet. De som inte tilldelats några units får inget meddelande.
Betalning
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning ska ske i enlighet
med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad
teckningstid och betalning ska ske senast fyra bankdagar därefter.
Om betalning inte sker i tid kan units komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan
försäljning understiger försäljningspriset enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av
den part som ursprungligen blev tilldelad units.
Registrering och redovisning av tilldelade B-aktier och teckningsoptioner
Registrering av emissionen hos Bolagsverket beräknas ske vecka 12, 2014. Tecknare med VP-konto erhåller
därefter en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av B-aktier och teckningsoptioner skett på dennes VPkonto. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat, genom depå, sker i enlighet med
respektive förvaltares rutiner.
Investerare bosatta utanför Sverige
Investerare som är bosatta utanför Sverige kan vända sig till Sedermera Fondkommission på nedanstående
telefonnummer för information om teckning och betalning. Observera att erbjudandet enligt detta
memorandum inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan,
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Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra
åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell nyemission samt i samband
med emission av B-aktier genom teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1B.
Villkor för teckningsoptioner TO 1B
Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie.
Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för B-aktien
enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar
innan utnyttjandeperioden börjar.
Ortoma kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden.
Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte överstiga 5,50 kronor per
B-aktie. Teckningskursen ska inte understiga 1,50 kronor per B-aktie.
Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1B kan äga rum under en period:
Från och med 2 februari 2015 till och med den 19 februari 2015, detta ska ske genom samtidig kontant
betalning senast klockan 15.00 den 19 februari 2015.
B-aktier bokas ut tidigast 15 dagar efter periodens sista dag för teckning av B-aktier med stöd av
teckningsoptioner av serie TO 1B.
Anmälningssedel och instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida
(www.ortoma.com) samt på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) från och med den
2 februari 2015.
Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1B beskrivs under avsnittet ”Fullständiga villkor för
teckningsoptioner (TO 1B)” i detta memorandum.
Notera att de teckningsoptioner av serie TO 1B som inte nyttjas senast den 19 februari 2015 eller avyttras senast
den 16 februari 2015 förfaller och kommer att rensas från VP-konto eller depå.
Rätt till utdelning
Vinstutdelning för de nya B-aktierna ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter
B-aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. B-aktie som utgivits efter nyttjande
av teckningsoption av serie TO 1B medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som
infaller efter B-aktiens registrering i aktieboken.
Handel på AktieTorget
Ingen organiserad handel finns med Bolagets B-aktie i dagsläget. Ortoma har för avsikt att lista Bolagets
B-aktie på AktieTorget, vilket är beräknat att ske inom 30 dagar efter det att beslut om tilldelning har gjorts.
Första handelsdag är beräknad till den 31 mars 2014. Handelsbeteckningen kommer att vara ORT. Bolagets
B-aktie har ISIN-kod SE0005676103. En handelspost kommer att uppgå till en (1) B-aktie.
Bolaget har även för avsikt att lista Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1B på AktieTorget. Första
handelsdag är beräknad till den 31 mars 2014. Bolagets teckningsoption har ISIN-kod SE0005676111. En
handelspost kommer att uppgå till en (1) teckningsoption.
Eventuell omräkning av teckningskurs och teckningsberättigande
Teckningskursen respektive det antal B-aktier i Bolaget som teckningsoptionerna berättigar till teckning av
kan komma att omräknas vid exempelvis fondemission eller nyemission. I det fall omräkning kommer att

20

aktualiseras kommer Bolaget att via pressmeddelande offentliggöra mer information om detta på Bolagets
och AktieTorgets respektive hemsida (www.ortoma.com) och (www.aktietorget.se).
Övrigt
Samtliga B-aktier och teckningsoptioner som erbjuds i denna emission kommer att nyemitteras. Det finns
därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna nyemission.
Emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell emission.
Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:
Ortoma AB
Sedermera Fondkommission
Tel: 0702-99 75 10
Tel: 0431– 47 17 00
E-post: info@ortoma.com
E-post: nyemission@sedermera.se
Memorandum finns tillgängligt via Bolagets hemsida (www.ortoma.com), AktieTorgets hemsida
(www.aktietorget.se) samt Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se).
Memorandumet kan även erhållas kostnadsfritt från Ortoma.
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Styrelse och ledningsgrupp
Styrelse
Klementina Österberg – Styrelseordförande
Klementina Österberg, född 1975, är styrelseordförande i Ortoma sedan februari
2011. Österberg har en magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i
Göteborg och erfarenhet av att utveckla nystartade företag. Österberg
representerar en av huvudägarna och är VD för GU Holding AB, det av svenska
staten helägda holdingbolaget som är kopplat till Göteborgs universitet. Tidigare
uppdrag inkluderar ledning av Venture Cup, samt tjänster på olika Volvo-bolag,
DaimlerChrysler i Australien och Geveko Industrier. Österberg innehar ett flertal
styrelseposter i bolag i GU Holding-sfären och sitter även i styrelsen för Sahlgrenska
Science Park AB, för föreningarna för de svenska lärosätesanknutna holdingbolagen,
FUHS, och Sveriges inkubatorer och science parks, SISP.



Österberg äger inga aktier i Ortoma.
Österberg innehar inga teckningsoptioner i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag
Alzinova AB
Biomatcell AB
GU Holding AB
GU School of Executive Education AB
Hungarotrans Aktiebolag
Kaponjären 1 AB
Kocken och jag AB
Mivac Development AB
Mymo AB
Ortoma AB
Sahlgrenska Science Park AB
SISP Service & Development AB
Smartster Group AB
Talkamatic AB
Tendera AB
Toleranzia AB
BioPix AB
Botaniska Analysgruppen i Göteborg AB
Crop Tailor AB
GastroLink AB
Hendevo AB
Innovidis AB
I-Tech AB
Marine Biofuling Research i Göteborg AB
NANOxIS AB
Oiido AB
Slutplattan Borto 93476 AB
Slutplattan Luziri 93510 AB
Slutplattan QMT 93478 AB
Vigor Wave Energy AB

Position
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Extern VD
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot

Tidsperiod
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Österberg har inga delägarskap över fem procent att rapportera under de senaste fem åren.
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Gunnar Németh – Styrelseledamot
Dr. Gunnar Németh, född 1952, är sedan juli 2013 styrelseledamot i Ortoma. Németh
är professor i ortopedisk kirurgi och har en MBA från Frankfurt School of Finance &
Management. Németh är vice styrelseordförande i Capio-koncernen, Independent
Director och styrelsemedlem i Swedish Hospital Partners och styrelseordförande i
Scandinavian Robotic Surgery Group.



Németh äger inga aktier i Ortoma.
Németh innehar 30 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag
Capio AB
Capio Holding AB
Djursjukhusgruppen Sverige AB
Djursjukhusgruppen Sverige Holding AB
G Németh Associates AB
Ortoma AB
Scandinavian Robotic Surgery Group AB
Swedish Hospital Partners AB
Swedish Hospital Partners Holding AB
UroClinic Sverige AB
Capio Artro Clinic AB
Capio Citykliniken Lidingö AB
Capio Citykliniken Narvavägen AB
Capio Geriatrik AB
Capio Närsjukvård AB
Capio Specialistkliniker AB
Capio S:t Görans sjukhus AB
Capio Vårdcentraler AB
KvaLita Bro Hälsocentral AB
KvaLita Fotsjukvård AB
KvaLita Haga Vårdcentral AB
KvaLita Hagsätra Kvartersmottagning AB
KvaLita Högdalens Vårdcentral AB
KvaLita Ringens Vårdcentral AB
KvaLita Vård AB
KvaLita Vårdcentral AB
KvaLita Årsta Vårdcentral AB

Position
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande, VD
Styrelseordförande, VD
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande, VD
Styrelseordförande, VD
Styrelseordförande, VD
Styrelseordförande, VD
Styrelseordförande, VD
Styrelseordförande, VD
Styrelseordförande, VD
Styrelseordförande, VD
Styrelseordförande, VD
Styrelseordförande, VD

Tidsperiod
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat

Kapital (%)
100

Tidsperiod
Pågående

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Bolag
G Németh Associates AB

Röster (%)
100
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Tommy Hansson – Styrelseledamot och CMO
Dr. Tommy Hansson, född 1943, är sedan december 2011 styrelseledamot i Ortoma.
Hansson är professor emeritus vid avdelningen för ortopedi vid Göteborgs
universitet som är kopplad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hansson innehar
posten Chief Medical Officer (CMO) i Ortomas ledningsgrupp och är tillika
uppfinnare inom ryggimplantatområdet. Hansson har varit involverad i behandling
av olika ryggsjukdomar, allt från kronisk ländryggssmärta till akut spinalt trauma.
Hansson har forskat om påverkan på ryggraden vid olika arbetssituationer,
experimentellt och kliniskt, samt har publicerat cirka 200 publikationer i
vetenskapliga tidsskrifter, över 30 böcker eller bokkapitel och över 500 abstracts.



Hansson äger 100 % av Resonans AB som äger 151 535 B-aktier i Ortoma.
Hansson innehar 30 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag
Ortoma AB
Resonans Aktiebolag
Aktiebolaget Epifysen

Position
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Tidsperiod
Pågående
Pågående
Under perioden avslutat

Kapital (%)
100

Tidsperiod
Pågående

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Bolag
Resonans AB

Röster (%)
100

Daniel Andersson – Styrelseledamot
Daniel Andersson, född 1975, är sedan juli 2013 styrelseledamot i Ortoma. Andersson
har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet. Andersson har
mer än tio års erfarenhet från försäljning och marknadsföring inom den medicintekniska industrin och IT. Han har erfarenhet som områdeschef på Ascom, Gambro
och erfarenhet från säljområdet i Frankrike på Nobel Biocare. Daniel Andersson är
son till grundaren Dr. Matts Andersson.



Andersson äger inga aktier i Ortoma.
Andersson innehar 30 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag
Ortoma AB

Position
Styrelseledamot

Tidsperiod
Pågående

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Andersson har inga delägarskap över fem procent att rapportera under de senaste fem åren.
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Elisabeth Liljensten – Styrelseledamot
Dr. Elisabeth Liljensten, född 1969, är sedan juli 2013 styrelseledamot i Ortoma. Dr.
Liljensten äger och är VD i Liljensten Consulting AB, ett medicintekniskt
konsultföretag inom Clinical & Medical Affairs. Dr. Liljensten har innehaft flera
ledande befattningar inom Clinical & Medical Affairs i noterade och onoterade
medtech-bolag. Liljensten är legitimerad tandläkare och har en doktorsexamen i
Biomaterialforskning från Göteborgs universitet.



Liljensten äger inga aktier i Ortoma.
Liljensten innehar 30 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag
Axel Hellqvist & Son I Göteborg Aktiebolag
Liljensten Consulting Aktiebolag
Ortoma AB
ElectroCore AB

Position
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Tidsperiod
Pågående
Pågående
Pågående
Under perioden avslutat

Kapital (%)
100

Tidsperiod
Pågående

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Bolag
Liljensten Consulting Aktiebolag

Röster (%)
100

Viktor Siewertz – Styrelseledamot
Viktor Siewertz, född 1971, är sedan juli 2013 styrelseledamot i Ortoma. Siewertz är
verksam som rådgivare till företag inom finansiering och företagsledningsfrågor.
Siewertz har en bakgrund från HSH Nordbank och Handelsbanken och har även varit
chef för Corporate Finance på Thenberg Fondkommission. Siewertz har en Jur. Kand.
samt en Ek. Mag. i redovisning och finansiering från Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet och är även styrelseledamot i ContentMap International AB.




Siewertz äger via Investigium AB cirka 5,0 % av Ortnova Intressenter AB som
äger 150 000 A-aktier och 701 754 B-aktier i Ortoma. Siewertz indirekta innehav uppgår därmed till
7 432 A-aktier och 34 772 B-aktier i Ortoma.
Siewertz innehar 30 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag
ContentMap International AB
Integrative Invest AB
Investigium AB
Ortnova Intressenter AB
Ortoma AB
Töreboda Vind AB
Vestigium AB

Position
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Tidsperiod
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

Kapital (%)
5,0
50,0

Tidsperiod
Pågående
Pågående

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Bolag
Ortnova Intressenter AB (indirekt via Investigium AB)
Investigium AB

Röster (%)
5,0
50,0
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Ledningsgrupp
Bertil G. Larsson – VD
Bertil G. Larsson, född 1955, är civilekonom vid Göteborgs universitet och har varit
verksam som tillförordnad VD och VD sedan januari 2013. Larsson har lång erfarenhet
som företagsledare inom bland annat vårdsektorn, senast som VD för Xyrinx Medical
AB, en av Nordens modernaste kliniker inom bild- och funktionsdiagnostik. Xyrinx
Medical AB såldes under 2012 till en av landets största vårdkoncerner. Han var i den
rollen även med och grundade Annedalskliniken i Göteborg. Larsson har
dessförinnan haft flera ledande positioner i tillväxtbolag både i Sverige och
internationellt.



Larsson äger 100 % av Abinova AB som äger 70 000 B-aktier i Ortoma.
Larsson innehar 100 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag
Abinova AB
Crop Tailor AB
Ortoma AB
Xyrinix Medical AB

Position
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
VD
Styrelseledamot

Tidsperiod
Pågående
Pågående
Pågående
Under perioden avslutat

Kapital (%)
100

Tidsperiod
Pågående

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Bolag
Abinova AB

Röster (%)
100

Odont. Dr. Matts Andersson – Grundare och CTO
Dr. Matts Andersson, född 1948, är innovatören och grundaren av Ortoma och är
verksam som Chief Technical Officer (CTO) i Bolaget. Dr. Andersson är välkänd och
erkänd för sina insatser inom tandvården som innovatör av Procera-systemet, ett
världsledande varumärke och verksamhet hos Nobel Biocare AB. Dr. Andersson är
även Adjungerad Professor vid Chalmers tekniska högskola. Dr. Matts Andersson är
far till styrelseledamot Daniel Andersson.



Andersson äger 750 000 A-aktier och 680 165 B-aktier aktier i Ortoma.
Andersson innehar inga teckningsoptioner i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag
Ortoma AB

Position
Extern VD

Tidsperiod
Under perioden avslutat

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Bolag
Ortoma AB

Kapital (%)
23,26

Röster (%)
52,44

Tidsperiod
Pågående
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Linus Byström – IP-strateg
Linus Byström, född 1974, är sedan januari 2012 IP-strateg i Ortoma. Byström är som
auktoriserat
svenskt
och
europeiskt
patentombud
en
oberoende
immaterialrättskonsult. Byström har en Civ. Ing. examen (MSc) i elektroteknik med
industriell ekonomi samt European Patent Litigation-examen med erfarenhet av
patenttvister, due diligence (IP), IP-förvaltning och IP-strategi. Tidigare uppdrag
inkluderar Ström & Gulliksson och Nobel Biocare AB. Nuvarande uppdrag omfattar
Patrix AB.



Byström äger 100 % av Linecto AB som äger 132 170 B-aktier i Ortoma.
Byström innehar 20 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag
Linecto AB

Position
Styrelseledamot, VD

Tidsperiod
Pågående

Kapital (%)
100
15

Tidsperiod
Pågående
Pågående

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Bolag
Linecto AB
Dejeträ Trading AB

Röster (%)
100
15
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Håkan Sterner – CFO
Håkan Sterner, född 1949, är Chief Financial Officer (CFO) i Ortoma. Sterner är sedan
februari 2011 även styrelsesuppleant i Bolaget. Sterner är vice VD och CFO i
GU Holding AB, samt styrelseledamot i ett flertal av holdingbolagets innehav.
Sterner innehar en Fil. Pol. Mag-examen från Göteborgs universitet och har lång
erfarenhet från finans- och ekonomifunktioner i börsnoterade bolag och ett flertal
utvecklingsbolag.



Sterner äger inga aktier i Ortoma.
Sterner innehar inga teckningsoptioner i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag
Aktiebolaget Sheet-huset
Alzinova AB
Biomatcell AB
Blue Mobile Systems AB
Botaniska Analysgruppen i Göteborg AB
GastroLink AB
Gothenburg Sensor Devices AB
GU Holding AB
GU School of Executive Education AB
Kaponjären 1 AB
Marine Biofouling Research I Göteborg AB
Mivac Development AB
Mymo AB
Ortoma AB
Psilox AB
Vigor Wave Energy AB
BioPix AB
Hendevo AB
Innovidis AB
I-Tech AB
Oiido AB
Slutplattan Borto 93476 AB
Slutplattan QMT 93478 AB
Tendera AB
Uvis Light AB

Position
Styrelseordförande
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Extern vVD
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Tidsperiod
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat

Kapital (%)
14,29

Tidsperiod
Pågående

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Bolag
Aktiebolaget Sheet-huset

Röster (%)
14,29

Tommy Hansson – CMO
Se styrelsen.
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Övriga upplysningar om styrelse och ledning
Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda
sitt uppdrag. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete
regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets
styrelse. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte
skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna.
Avseende familjeband inom Bolaget är Matts Andersson (grundare och CTO) far till Daniel Andersson
(styrelseledamot). Härutöver finns inga familjeband bland styrelseledamöter och ledande
befattningshavare. Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress.
Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har dömts i bedrägerirelaterade mål under
de senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud under de senaste fem åren. Det finns inga
anklagelser eller sanktioner från bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar)
mot dessa personer och inga av dessa personer har under de senaste fem åren av domstol förbjudits att
ingå i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner i
företag.
Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren varit
inblandad i konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning.
Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare under 2013
Styrelse och ledande befattningshavare (VD exkluderad)
Det finns inte några bonusavtal, kontrakterade avgångsvederlag eller därmed jämställda ersättningar till
styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Det finns inte heller några villkorade eller uppskjutna
ersättningar eller naturaförmåner att redovisa och inte heller några avsatta eller upplupna belopp för
pensioner eller liknande förmåner efter avträdande från tjänst.
Verkställande direktör
Det finns inte några bonusavtal eller därmed jämställda ersättningar. Dock finns ett kontrakterat
avgångsvederlag om tre månadslöner (totalt 195 tkr brutto) från och med 2013-08-01. Det finns inte heller
några villkorade eller uppskjutna ersättningar eller naturaförmåner att redovisa och inte heller några
avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter avträdande från tjänst.
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Övriga upplysningar
Revisor
Björn Ellison
c/o Acrevi Revision KB
Box 7003, 402 31 Göteborg.
Björn Ellison är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.
Medelantalet anställda
2013
11 mån.
0
2
2

Kvinnor
Män
Totalt

2012
12 mån.
0
0
0

2011
12 mån.
0
0
0

2010
12 mån.
0
0
0

Transaktioner med närstående
Närstående

Via bolag

Avser

GU Holding AB
Lars Persson
Kerstin Jakobsson
Bertil G. Larsson
Bertil G. Larsson
Matts Andersson
Linus Byström
Elisabeth Liljensten

InnoChem HB
Krakesson AB
Abinova AB
Linecto AB
Liljensten
Consulting AB

Affärsutveckling/ Ekonomihantering/Hyra
Patentadministration
Affärsutveckling/VD/Styrelseledamot
Affärsutveckling/VD
Lön VD
Anställd/Ägare
Ägare/Ledning/Patentkonsult
Ledamot

2013-01-01
2013-11-30
11 mån
92 876
507 209
264 439
277 757
212 137
3 000

2012-01-01
2012-12-31
12 mån
278 186
31 853
101 527
-

2011-01-01
2011-12-31
12 mån
314 466
4 101
25 020
-

2010-01-01
2010-12-31
12 mån
240 860
25 568
340 529
-
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Vinstutdelning och rösträtt m.m.
Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Vinstutdelning för aktier som nyemitteras i emissionen
som beskrivs i detta memorandum ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens
registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt
till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i
Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta
utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på
samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år.
Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription.
Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Vid årsstämma ger
varje A-aktie i Bolaget tio (10) röster och varje B-aktie ger en (1) röst. Varje röstberättigad får rösta för sitt
fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av
teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger.
Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 procent av
aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande
sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren.
Bolaget omfattas av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om budplikt och offentliga erbjudanden till
aktieägarna i bolag anslutna till AktieTorget. Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig att offentligt
erbjuda att förvärva alla aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av aktier med rösträtt
passerar 30 procent.
Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med som utan företräde för befintliga
aktieägare. Om Bolaget beslutar att genom kontantemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
ge ut nya aktier, ska ägare av aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier
innehavaren förut äger.
Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har
hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att
föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.
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Intressen i Ortoma
Sedermera Fondkommission (”Sedermera”) är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i
samband med emissionen som beskrivs i detta memorandum. Sedermera äger 2 594 B-aktier i Bolaget och
kommer att teckna B-aktier i emissionen som beskrivs i detta memorandum på samma villkor som övriga
tecknare. Sedermera och AktieTorget ingår sedan 15 december 2013 som separata och oberoende bifirmor i
ATS Finans AB (tidigare, sedan mars 2010, var Sedermera och AktieTorget systerbolag i samma koncern).
ATS Finans AB är ett värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Närståendeförhållandet
mellan AktieTorget och Sedermera medför en potentiell intressekonflikt. AktieTorget har särskilt att beakta
detta i sin anslutningsprocess och marknadsövervakning.
Bolagets huvudägare, styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare Matts Andersson, GU Holding
AB, Ortnova Intressenter AB, Gunnar Németh, Elisabeth Liljensten, Tommy Hansson och Bertil G. Larsson
har i den aktuella emissionen lämnat teckningsförbindelser. Lämnade teckningsförbindelser beskrivs
närmare under avsnittet ”Teckningsförbindelser”. Vidare äger styrelseledamöter i Bolaget aktier i Ortoma.
Aktieinnehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet ”Styrelse och ledande
befattningshavare”.
Det föreligger härutöver inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller
hos andra personer i ledande befattningar i Ortoma och det finns inte heller några andra fysiska eller
juridiska personer som är inblandade i emissionen som har ekonomiska eller andra relevanta intressen i
Ortoma.
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Övriga upplysningar
•

Det finns ett kontrakterat avgångsvederlag om tre månadslöner (totalt 195 tkr brutto) från och
med 2013-08-01 för Ortomas verkställande direktör. Härutöver finns inga avtal mellan Bolaget och
någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter
det att uppdraget avslutats utöver vad som framgår under rubriken ”Ersättning till styrelse och
ledande befattningshavare”.

•

Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer,
förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller andra parter i vilka styrelsemedlemmar eller andra
ledande befattningshavare ingår.

•

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke
avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de
senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets
finansiella ställning eller lönsamhet.

•

Det finns inga särskilda system för personalens förvärv av aktier eller liknande.

•

Lock up-avtal beskrivs närmare under rubriken ”Lock up-avtal”. Härutöver har personer i
förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller styrelseledamöter och ledande befattningshavare
med aktieinnehav inte beslutat att begränsa sina möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller
på något annat sätt begränsat möjligheterna att fritt förfoga över egna aktier.

•

Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande, med hänsyn till
verksamheternas art och omfattning.

•

Utöver vad som beskrivs under rubriken ”Optionsprogram” finns inga ytterligare utestående
optionsprogram. Såvitt styrelsen känner till föreligger härutöver inte heller några aktieägaravtal
mellan Bolagets ägare.

•

Under det senaste och nuvarande räkenskapsåret har inga officiella uppköpsbud gjorts av någon
tredje part.

•

Vid fulltecknad emission ökar antalet B-aktier med 3 000 000 stycken, vilket motsvarar en
utspädning om cirka 33 procent (kapital) och cirka 16 procent (röster) för befintliga aktieägare som
inte tecknar B-aktier i emissionen. Härutöver emitteras vidhängande teckningsoptioner av serie TO
1B som vid fullt nyttjande till högsta lösenpris genererar en ökning om 1 500 000 B-aktier. Under
förutsättning av fulltecknad emission, fullt nyttjande av teckningsoptioner och att det inte sker
några andra förändringar avseende aktiekapitalet innan teckningsoptioner nyttjas kommer detta
att motsvara en procentuell utspädning om ytterligare cirka 14 % (kapital) och cirka 7 % (röster).

•

Samtliga aktier som erbjuds i denna emission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska
eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i emissionen.

Likviditetsgarant
Ortoma har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant (market maker) för sin B-aktie i
samband med listningen på AktieTorget. Syftet är att främja en god likviditet i aktien samt säkerställa en låg
spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln. Enligt avtalet ska Sedermera Fondkommission
säkerställa en spread mellan köp- och säljkurs om maximalt sex (6) procent. På köp- och säljsidan ska
Sedermera Fondkommission ställa handelsposter motsvarande cirka femtusen (5 000) SEK. Åtagandet
påbörjas i samband med Bolagets listning på AktieTorget.
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Aktiekapital
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 463 321 SEK och högst 1 853 284SEK.
Antalet aktier ska vara lägst 4 212 015 och högst 16 848 060 stycken.
Registrerat aktiekapital är 676 335,44 SEK.
Kvotvärde är 0,11 SEK.
Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor.
Bolaget har A- och B-aktier. Det totala antalet aktier uppgår till 6 148 504 stycken. 1 050 000
stycken av dessa är A-aktier. A-aktien ger tio (10) röster per aktie medan resterande aktier är Baktier som ger en (1) röst per aktie.
Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Box 7822, 103 97 Stockholm.
Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier
sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Aktier som
nyemitteras kommer att registreras på person i elektroniskt format.
Emissionsinstitut och kontoförande institut är: Sedermera Fondkommission med adress
Importgatan 4, 262 73 Ängelholm.
B-aktiens ISIN-kod är: SE0005676103.

Aktiekapitalets utveckling
År

Händelse

Kvotvärde

2001
2004
2009
2010
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2014
2014-

Bolagsbildning
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Fondemission
Split 15:1
Nyemission
Nyemission
Emission (aktier)*
Emission (optioner)*

1
1
1
1
1
1
1
1
1,65
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11

Ökning av antalet
aktier
100 000
15 000
47 601
11 200
40 000
18 000
45 000
4 000
3 931 214
526 316
1 403 500
3 000 000
1 500 000

Ökning av
aktiekapital
100 000
15 000
47 601
11 200
40 000
18 000
45 000
4 000
182 520,65
58 628,79
154 385,00
330 000,00
165 000,00

Totalt antal aktier

Totalt aktiekapital

100 000
115 000
162 601
173 801
213 801
231 801
276 801
280 801
280 801
4 212 015
4 745 004
6 148 504
9 148 504
10 648 504

100 000
115 000
162 601
173 801
213 801
231 801
276 801
280 801
463 321,65
463 321,65
521 950,44
676 335,44
1 006 335,44
1 171 335,44

* Avser emissionen som beskrivs i detta memorandum, under förutsättning av fulltecknad emission och fullt nyttjande av
teckningsoptioner.

Regelverk
Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är
anslutna till AktieTorget. Utöver AktieTorgets regelverk gäller bland annat följande regelverk i relevanta
delar:
•
•

Aktiebolagslagen
Lagen om handel med finansiella instrument

Tillgängliga handlingar
Bolaget håller följande handlingar tillgängliga i pappersform under detta dokuments giltighetstid:
•
•
•
•

Stiftelseurkund
Bolagsordning
Historisk finansiell information
Årsredovisningar som via hänvisning har införlivats till detta memorandum

Handlingarna finns på Bolagets huvudkontor med adress Erik Dahlbergsgatan 11 A, 411 26 Göteborg.
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Bemyndigande
Vid extra bolagsstämma den 21 november 2013 bemyndigades styrelsen, att under tiden fram till nästa
årsstämma, kunna fatta beslut om emissioner av sammantaget maximalt ett antal aktier och/eller
teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 7 500 000 B-aktier,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller
flera tillfällen. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de
utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner
styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse
vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade
emissionsvillkoren. Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att bolaget vid behov ska kunna sprida ägandet samt tillföra bolaget rörelsekapital och
kapital för utveckling och marknadsföring av bolagets produkter.
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Ägarförhållanden
Ägarförteckning med ägare över 5 % av röster/kapital per den 31 december 2013
Namn
Matts Andersson
Ortnova Intressenter AB
GU Holding AB
Cedovision Holding AB
MA Innovation AB
Övriga (41 st.)
Totalt

A-aktier (st.)
750 000
150 000
150 000
1 050 000

B-aktier (st.)
680 165
701 754
567 145
557 950
331 520
2 259 970
5 098 504

Röster (%)
52,44
14,12
13,25
3,58
2,13
14,48
100,00

Kapital (%)
23,26
13,85
11,66
9,07
5,39
36,77
100,00

Huvudägaren och grundaren av Ortoma, Matts Andersson, innehar cirka 52 % av rösterna och 23 procent av
kapitalet i Bolaget. Det finns ej några avtal eller andra överenskommelser som reglerar att aktieägare inte
kan slå sig samman och gemensamt påverka beslut i Bolaget. Därmed finns det inga garantier för att sådan
eventuell uppkommen kontroll inte kan komma att missbrukas.
Ägarförteckning vid fulltecknad initial emission
Namn
Matts Andersson*
Ortnova Intressenter AB**
GU Holding AB***
Cedovision AB
MA Innovation AB
Övriga (41 st.)
Ytterligare aktier som nyemitteras
Totalt

A-aktier (st.)
750 000
150 000
150 000
1 050 000

B-aktier (st.)
680 165
739 254
579 645
557 950
331 520
2 259 970
2 950 000
8 098 504

Röster (%)
43,98
12,04
11,18
3,00
1,78
12,15
15,87
100,00

Kapital (%)
15,63
9,72
7,98
6,10
3,62
24,70
32,25
100,00

* Matts Andersson har gjort teckningsåtagande om 100 000 SEK.
** Ortnova Intressenter AB har gjort teckningsåtagande om 150 000 SEK.
*** GU Holding AB har gjort teckningsåtagande om 50 000 SEK.

I tabellen ingår teckningsåtaganden för Ortnova Intressenter AB och GU Holding AB. Observera dock att
teckningsåtagande för Matts Andersson inte ingår med anledning av att Andersson, bland andra, inte är
garanterad tilldelning till skillnad mot övriga teckningsåtagare. För ytterligare information, se rubrik
”Principer för tilldelning” tidigare i detta memorandum.
Optionsprogram
För att knyta ledande befattningshavare och nyckelpersoner till Bolagets utveckling beslutades vid extra
bolagsstämma den 21 november 2013 om ett incitamentsprogram omfattande maximalt 440 000
teckningsoptioner av serie 2013. Priset per option fastställdes enligt Black & Scholes-modellen. Varje option
berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Ortoma till en kurs om 8,00 SEK per B-aktie.
Teckningsoptionernas kan nyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 2015-01-01 – 2018-03-31.
Utöver de optioner som redovisas under rubrik ”Styrelse och ledande befattningshavare” finns ytterligare
180 000 optioner uteställda till nio stycken nyckelpersoner (rådgivare och underleverantörer) till Ortoma.
Lock up-avtal
Huvudägarna Matts Andersson, GU Holding AB och Ortnova Intressenter AB har tecknat lock up-avtal om
att behålla minst 90 procent av sina respektive innehav i Bolaget under de kommande 6 månaderna räknat
från B-aktiens första handelsdag på AktieTorget. Utan hinder av ovanstående får dock aktier avyttras enligt
villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier eller avyttring ske av tilldelade emissionsrätter och
inlösenrätter eller aktier avyttras till av respektive aktieägare kontrollerat bolag. Om det finns synnerliga
skäl får AktieTorget medge ytterligare undantag.
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Finansiell översikt
Utvalda finansiella poster*

Nettoomsättning (SEK)
Rörelsens kostnader (SEK)
Rörelseresultat (SEK)
Resultat efter finansiella poster (SEK)
Immateriella anläggningstillgångar (SEK)
Materiella anläggningstillgångar (SEK)
Omsättningstillgångar (SEK)
Långfristiga skulder (SEK)
Kortfristiga skulder (SEK)
Balansomslutning (SEK)
Soliditet** (%)
Utdelning (SEK)

2013-01-01
2013-11-30
11 mån.
-4 305 730
-1 744 989
-1 817 184
5 487 839
2 312 135
1 382 998
1 024 885
7 799 974
69,1
-

2012-01-01
2012-11-30
11 mån. jmfr.
-2 978 675
-1 019 386
-1 058 516
4 226 763
548 026
1 485 816
143 669
4 774 789
65,9
-

2012-01-01
2012-12-31
12 mån.
-3 014 838
-929 047
-994 521
4 307 762
497 804
1 500 498
95 769
4 805 566
66,8
-

2011-01-01
2011-12-31
12 mån.
-522 619
-196 057
-223 574
2 401 755
231 553
985 816
187 691
2 633 308
55,4
-

2010-01-01
-2010-12-31
12 mån.
-912 785
-674 770
-692 518
2 232 304
7 177
141 281
872 478
172 909
2 380 762
56,1
-

* Tabellen är ej granskad av Bolagets revisor.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med balansomslutning.

Om den finansiella översikten
För delårsräkenskaper 2013 finns i relevanta fall jämförelser med motsvarande delårsperiod för 2012.
Delårsräkenskaperna har upprättats i det specifika syftet att infogas i detta memorandum och har inte
granskats av Bolagets revisor. Räkenskaperna har kompletterats med kassaflödesanalys för räkenskapsåren
2010-2012, samt delårsräkenskaper för perioden 2013-01-01 – 2013-11-30. Dessa tillkommande räkenskaper
har upprättats i det specifika syftet att ingå i detta memorandum och har inte granskats av Bolagets revisor.
Införlivade dokument avseende fullständig historisk finansiell information
Fullständig historisk finansiell information införlivas via hänvisning. I de årsredovisningar som införlivas via
hänvisning (se nedan) ingår revisionsberättelser för den via hänvisning införlivade finansiella informationen
och redovisningsprinciper. Bolagets årsredovisningar har upprättats enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2reglerna).
Införlivade dokument ska läsas som en del av memorandumet. Via hänvisning införlivade dokument finns
tillgängliga på Bolagets kontor (Erik Dahlbergsgatan 11 A, 411 26 Göteborg) och hemsida
(www.ortoma.com).
Införlivas via hänvisning
Årsredovisning Ortoma AB (publ) 2012-01-01 – 2012-12-31
Årsredovisning Ortoma AB (publ) 2011-01-01 – 2011-12-31
Årsredovisning Ortoma AB (publ) 2010-01-01 – 2010-12-31
Tidpunkter för ekonomisk information
Innevarande räkenskapsperiod:
Januari - mars 2014
Januari - juni 2014:
Januari - september 2014:
Bokslutskommuniké för 2014:

2014-01-01 – 2014-12-31
2014-05-27
2014-08-20
2014-11-19
2015-02-27
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Resultaträkning i sammandrag

(SEK)

Aktiverat utvecklingsarbete
Övriga rörelseintäkter

2013-01-01

2012-01-01

2012-01-01

2011-01-01

2010-01-01

2013-11-30*

2012-11-30*

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2 499 525

1 894 364

1 931 164

116 562

238 015

61 216

64 925

154 627

210 000

-

2 560 741

1 959 289

2 085 791

326 562

238 015

-3 620 308

-2 978 675

-3 014 838

-406 233

-909 196

-685 422

-

-

-

-

-

-

-

-116 386

-3 589

-1 744 989

-1 019 386

-929 047

-196 057

-674 770

31

76

2 677

2 059

366

-72 226

-39 206

-68 151

-29 576

-18 114

Resultat efter finansiella poster

-1 817 184

-1 058 516

-994 521

-223 574

-692 518

Resultat före skatt

-1 817 184

-1 058 516

-994 521

-223 574

-692 518

Periodens resultat

-1 817 184

-1 058 516

-994 521

-223 574

-692 518

Summa
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar**
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

* Delårsräkenskaperna är inte granskade av Bolagets revisor.
** Avskrivning påbörjas när respektive projekt är färdigutvecklat och klart för lansering och sker över den av styrelsen bedömda
ekonomiska livslängden. Därmed uppnås matchning mellan intäkter och kostnader. Vid licensaffärer eller motsvarande görs avskrivning
över den period då licensintäkter, royalty eller motsvarande uppbärs.
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Balansräkning i sammandrag
(SEK)

2013-11-30*

2012-11-30*

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

4 783 486

3 712 800

3 749 600

2 027 881

1 911 319

704 353

513 963

558 162

373 874

320 985

5 487 839

4 226 763

4 307 762

2 401 755

2 232 304

-

-

-

-

7 177

-

-

-

-

7 177

5 487 839

4 226 763

4 307 762

2 401 755

2 239 481

120 872

66 308

63 969

49 956

67 547

19 500

209 445

114 363

-

-

140 372

275 753

178 332

49 956

67 547

Kassa och bank

2 171 763

272 273

319 472

181 597

73 734

Summa omsättningstillgångar

2 312 135

548 026

497 804

231 553

141 281

SUMMA TILLGÅNGAR

7 799 974

4 774 789

4 805 566

2 633 308

2 380 762

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Patent
Summa
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

* Delårsräkenskaperna är inte granskade av Bolagets revisor.
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Balansräkning i sammandrag, fortsättning
(SEK)

2013-11-30*

2012-11-30*

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

676 335

521 950

521 950

213 801

173 801

-

-

-

18 000

-

589 739

589 739

589 739

772 259

772 259

1 266 074

1 111 689

1 111 689

1 004 060

946 060

-

-

-

90 000

-

5 943 201

3 092 131

3 092 131

589 315

1 081 833

-1 817 184

-1 058 516

-994 521

-223 574

-692 518

Summa

4 126 017

2 033 615

2 097 610

455 741

389 315

Summa eget kapital

5 392 091

3 145 304

3 209 299

1 459 801

1 335 375

Övriga långfristiga skulder

1 382 998

1 485 816

1 500 498

985 816

872 478

Summa

1 382 998

1 485 816

1 500 498

985 816

872 478

450 234

128 668

80 768

172 691

132 889

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Nyemission under registrering
Reservfond
Summa
Fritt eget kapital
Nyemission under registrering
Balanserat resultat
Årets/periodens resultat

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

32 478

-

-

-

-

542 173

15 001

15 001

15 000

40 020

Summa

1 024 885

143 669

95 769

187 691

172 909

SUMMA EGET KAPTAL OCH SKULDER

7 799 974

4 774 789

4 805 566

2 633 308

2 380 762

Upplupna kostnader och förutbetala intäkter

* Delårsräkenskaperna är inte granskade av Bolagets revisor.
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Förändring eget kapital i sammandrag
2013-01-01

2012-01-01

2011-01-01

2010-01-01

2013-11-30*

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

3 209 299

1 459 801

1 335 375

1 523 893

Aktiekapital (vid periodens ingång)

521 950

231 801

173 801

162 601

Nyemission

154 385

107 629

58 000

11 200

-

182 520

-

-

Summa

676 335

521 950

231 801

173 801

Reservfond (vid periodens ingång)

589 739

772 259

772 259

772 259

-

-182 520

-

-

589 739

589 739

772 259

772 259

(SEK)

Eget kapital vid årets början

Fondemission

Fondemission
Summa

Fritt eget kapital (vid årets ingång)

2 097 610

455 741

389 315

589 033

Nyemission

3 845 590

2 636 390

290 000

492 800

-1 817 184

-994 521

-223 574

-692 518

Summa

4 126 016

2 097 610

455 741

389 315

Eget kapital vid periodens utgång

5 392 091

3 209 299

1 459 801

1 335 375

Periodens resultat

* Delårsräkenskaperna är inte granskade av Bolagets revisor.
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Kassaflödesanalys i sammandrag
2013-01-01

2012-01-01

2012-01-01

2011-01-01

2010-01-01

2013-11-30

2012-11-30

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

-1 744 989

-1 019 386

-929 047

-196 057

-674 770

-Avskrivningar / Nedskrivningar

-

-

-

116 386

3 589

-Kursdifferens i likvida medel

-

-

-

-

-

-Realisationsvinst/ Realisationsförlust

-

-

-

7 177

-

-1 744 989

-1 019 386

-929 047

-72 494

-671 181

31

76

2 677

2 059

366

-72 226

-39 206

-53 469

-12 488

-1 530

-

-

-

-

-

-1 817 184

-1 058 516

-979 839

-82 923

-672 345

-

-

-

-

-

(SEK)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
- Ökning / Minskning av varulager
- Ökning / Minskning av rörelsefordringar

37 960

-225 797

-128 376

17 591

47 803

929 117

-44 022

-91 922

14 782

-136 213

-850 107

-1 328 335

-1 200 137

-50 550

-760 755

-1 180 077

-1 825 008

-1 906 007

-285 837

-334 105

-

-

-

-

-

-1 180 077

-1 825 008

-1 906 007

-285 837

-334 105

3 999 975

2 744 019

2 744 019

348 000

504 000

-

500 000

500 000

96 250

94 410

-117 500

-

-

-

-5 000

-

-

-

-

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

3 882 475

3 244 019

3 244 019

444 250

593 410

Periodens kassaflöde

1 852 291

90 676

137 875

107 863

-501 450

319 472

181 597

181 597

73 734

575 184

-

-

-

-

-

2 171 763

272 273

319 472

181 597

73 734

- Ökning / Minskning av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av inventarier
Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av skuld
Utbetald utdelning

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
* Tabellen är inte granskad av Bolagets revisor.
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Nettoomsättning, rörelseresultat, skulder och soliditet
Ortoma har fram till idag bedrivit utvecklingsverksamhet. Med anledning därav har Bolaget ännu inte
redovisat någon nettoomsättning. Bolaget har dock under den period som omfattar den finansiella
översikten redovisat intäkter som nästintill uteslutande bestått av aktiverat utvecklingsarbete. Bolaget har
ej heller redovisat några materiella anläggningstillgångar av väsentligt värde.
Under 2010 uppgick rörelseresultatet till cirka -0,7 MSEK, vilket främst var hänförligt till övriga externa
kostnader. Kassa och bank uppgick till cirka 73 TSEK och soliditeten uppgick till cirka 56,1 procent. Ortoma
genomförde under året en nyemission som tillförde Bolaget cirka 0,5 MSEK. Anläggningstillgångarna
uppgick till cirka 2,2 MSEK och utgjordes nästan uteslutande av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten,
samt i viss mån av patent. Bolagets långfristiga skulder uppgick till cirka 0,9 MSEK och de kortfristiga
skulderna uppgick till cirka 0,2 MSEK. Eget kapital uppgick till cirka 1,3 MSEK.
För räkenskapsåret 2011 uppgick rörelseresultatet till cirka -0,2 MSEK. Kassa och bank uppgick till cirka 0,2
MSEK och soliditeten uppgick till cirka 55,4 procent. Bolagets långfristiga skulder bestod av övriga
långfristiga skulder och uppgick till cirka 1,0 MSEK. Ortomas kortfristiga skulder uppgick till cirka 0,2 MSEK
och utgjordes främst av leverantörsskulder. För året 2011 uppgick Ortomas anläggningstillgångar till cirka
2,4 MSEK, vilket i sin helhet var hänförligt till immateriella tillgångar. Bolagets eget kapital uppgick till cirka
1,5 MSEK.
Ortomas rörelseresultat för 2012 uppgick till cirka -0,9 MSEK och påverkades främst negativt av övriga
externa kostnader om cirka -3,0 MSEK. De övriga externa kostnaderna bestod främst av
utvecklingskostnader (ej aktiverade). Kassa och bank uppgick till cirka 0,3 MSEK och soliditeten uppgick till
cirka 66,8 procent. Bolagets långfristiga skulder ökade något i jämförelse med föregående år och uppgick
till cirka 1,5 MSEK, samtidigt som de kortfristiga skulderna minskade till cirka 95 TSEK. Genom nyemission
tillfördes Ortoma cirka 2,7 MSEK. Det egna kapitalet uppgick till cirka 3,2 MSEK. Bolagets immateriella
anläggningstillgångar uppgick till cirka 3,7 MSEK, vilket främst utgjordes av balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten.
Under perioden 2013-01-01 – 2013-11-30 uppgick Ortomas rörelseresultat till cirka -1,7 MSEK.
Rörelseresultatet påverkades främst av ett aktiverat utvecklingsarbete om cirka 2,5 MSEK, samtidigt som
de övriga externa kostnaderna uppgick till cirka -3,6 MSEK. De övriga externa kostnaderna bestod främst av
utvecklingskostnader (ej aktiverade). Soliditeten uppgick till 69,1 procent, samtidigt som Bolagets kassa
och bank uppgick till cirka 2,2 MSEK. Under året genomfördes en nyemission som tillförde Ortoma cirka 4,0
MSEK. De långfristiga skulderna minskade något och uppgick till cirka 1,4 MSEK. Bolagets kortfristiga
skulder ökade till cirka 1,0 MSEK, vilket främst var hänförligt till ökade leverantörsskulder, vilka uppgick till
cirka 0,5 MSEK och upplupna kostnader och förutbetalda intäkter om cirka 0,5 MSEK. De immateriella
anläggningstillgångarna ökade till cirka 4,8 MSEK och påverkades främst av ökade balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten. Det egna kapitalet uppgick till cirka 5,4 MSEK.
Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten under 2010 var negativt och uppgick till cirka -0,8 MSEK, vilket
främst var hänförligt till ett rörelseresultat om cirka -0,7 MSEK.
Under 2011 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till cirka -50 TSEK, vilket främst berodde på
ett rörelseresultat om cirka -0,2 MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till cirka -0,3
MSEK och bestod av förvärv av immateriella anläggningstillgångar. Kassaflödet från
finansieringsverksamheten uppgick till cirka 0,4 MSEK, vilket främst var hänförligt till en nyemission om
cirka 0,3 MSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2012 till cirka -1,2 MSEK och berodde främst på
ett rörelseresultat om cirka -0,9 MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten minskade från
föregående år och uppgick till cirka -1,9 MSEK, vilket var hänförligt till förvärv av immateriella
anläggningstillgångar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten ökade från föregående år och uppgick
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till cirka 3,2 MSEK. Det ökade kassaflödet från finansieringsverksamheten var hänförligt till en nyemission
som tillförde Bolaget cirka 2,7 MSEK, samt upptagna lån om 0,5 MSEK.
Under perioden 2013-01-01 – 2013-11-30 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till cirka -0,9
MSEK, vilket främst var hänförligt till ett rörelseresultat om cirka -1,7 MSEK, samtidigt som en minskning av
rörelseskulder påverkade kassaflödet från den löpande verksamheten positivt. Kassaflödet från
finansieringsverksamheten uppgick till cirka 4 MSEK och påverkades främst av en nyemission som tillförde
Bolaget cirka 4 MSEK.
Finansiella resurser och finansiell struktur
Per den 30 november 2013 uppgick soliditeten till cirka 69,1 procent. Ortomas kortfristiga skulder uppgick
till 1 024 885 SEK och de långfristiga skulderna uppgick till 1 382 998 SEK. Enligt styrelsens bedömning
behöver Ortoma tillföras kapital för att betalningsförmågan på såväl kort som längre sikt ska kunna
betraktas som god beaktat att framtidsplanerna är kapitalkrävande.
Rörelsekapital
Det befintliga rörelsekapitalet, före emissionen, är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de
aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta
memorandum. Kapitalbehovet varierar beroende på i vilken takt verksamheten bedrivs. Kapitalbehovet för
de kommande 12 månaderna bedöms uppgå till cirka 11 MSEK om Bolagets huvudplan följs. Lägsta nivån för
att genomföra emissionen och därigenom även listningen är 5 MSEK, vilket skulle räcka för Bolagets behov
under de kommande tolv månaderna om verksamheten bedrivs i lägre takt än önskat, varvid bland annat
systemutveckling, produktcertifiering och tester i klinisk miljö kommer att ta längre tid.
Rörelsekapitalbehov bedöms i nuvarande verksamhetstakt uppkomma i april 2014. För att tillföra Bolaget
rörelsekapital genomför Ortoma nu en emission av units. Vid fulltecknad emission tillförs Ortoma initialt 12
MSEK före emissionskostnader. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande
teckningsoptioner nyttjas till högsta lösenpris tillförs Bolaget ytterligare cirka 8,2 MSEK, totalt cirka 20,2
MSEK före emissionskostnader.
Ortoma har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt 5,0 MSEK. Dessa åtaganden har
dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera
teckningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan emissionsutfallet påverkas negativt. I det fall
Ortoma inte tillförs tillräckligt med kapital för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna
kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom bidrag eller finansiering
tillsammans med en eller flera samarbetspartners, alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat
tills dess att ytterligare kapital kan anskaffas.
Begränsning i användandet av kapital
Det finns såvitt styrelsen i Ortoma känner till inga begränsningar avseende användande av kapital.
Materiella anläggningstillgångar
Ortoma innehar inga befintliga och/eller planerade anläggningstillgångar eller leasade tillgångar av
väsentlig betydelse.
Väsentliga förändringar
Det har inte förekommit några väsentliga förändringar avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning
på marknaden sedan 2013-11-30.
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Investeringar
I tabellen nedan redovisas bokförda värden avseende Ortomas anläggningstillgångar. Bolaget har inga
materiella anläggningstillgångar och ej heller några finansiella anläggningstillgångar. De immateriella
anläggningstillgångarna utgörs i sin tur huvudsakligen av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
patent. Historiska investeringar har huvudsakligen finansierats med nyemissioner, villkorsfinansiering från
ALMI och Västra Götalandsregionen och bidragsfinansiering från Vinnova. Ortoma utvecklar för närvarande
Ortoma Treatment SolutionTM, ett operationssystem för 3D-planering och optimal positionering av
implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggradskirurgi. Ett fullskaligt Ortoma Treatment SolutionTM planeras
vara färdigutvecklat och CE-märkt under det fjärde kvartalet 2014. Härutöver finns inga väsentliga pågående
investeringar eller framtida investeringar som styrelsen redan gjort klara åtaganden om.
(SEK)
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skatt
Summa anläggningstillgångar

2013-11-30
5 487 839
5 487 839

2012-12-31
4 307 762
4 307 762

2011-12-31
2 401 755
2 401 755

2010-12-31
2 232 304
7 177
2 239 481
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Riskfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i Ortoma. Det är därför av stor vikt att beakta
relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med den B-aktie som genom
detta memorandum tas upp till handel på AktieTorget. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och
utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en
samlad utvärdering av övrig information i memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning
har gjorts.
Bolaget
Kort historik
Ortoma bildades 2001. Bolagets kontakter med såväl kunder som leverantörer är relativt nyetablerade. Av
denna anledning kan relationerna vara svårare att utvärdera och kan påverka de framtidsutsikter som
Bolaget har.
Finansieringsbehov och kapital
Ortomas expansion och marknadssatsningar innebär ökade kostnader för Bolaget. En försening av
marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. Det kan inte
uteslutas att Ortoma i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. Bolaget kan heller inte garantera
att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas.
Leverantörer/tillverkare
Ortoma har samarbeten med leverantörer och tillverkare. Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa
väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten.
Det kan inte heller garanteras att Ortomas leverantörer och tillverkare till fullo uppfyller de kvalitetskrav
som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller
ta längre tid än vad Bolaget beräknar.
Nyckelpersoner och medarbetare
Ortomas nyckelpersoner har stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En
förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och
resultat.
Konkurrenter
En del av Bolagets eventuella konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En
omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad
försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden
bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära
negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden.
Konjunkturutveckling och valutarisk
Externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och
högkonjunkturer kan komma att ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering.
Ortomas framtida intäkter och aktievärdering kan bli negativt påverkade av dessa faktorer, vilka står utom
Bolagets kontroll. En del av försäljningsintäkterna kan komma att inflyta i internationella valutor.
Valutakurser kan väsentligen förändras.
Politisk risk
Ortoma är verksamt i och genom ett antal olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar,
skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och
ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Bolaget kan också komma att påverkas negativt av
eventuella inrikespolitiska beslut. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets
verksamhet och resultat.
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Marknadstillväxt
Ortoma planerar att expandera kraftigt under de kommande åren genom att etablera sig i nya länder och
regioner. En etablering i nya länder och regioner kan medföra problem och risker som är svåra att förutse.
Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan även
innebära att Bolaget gör förvärv av andra företag. Uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt
integreringsarbete kan påverka såväl Bolagets verksamhet som resultatet på ett negativt sätt. En snabb
tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska planet. Det kan vara svårt att rekrytera rätt personal
och det kan uppstå svårigheter avseende att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen.
Utvecklingskostnader
Ortoma kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt
verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand
fastställa med exakthet. Detta medför en risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande
än planerat.
Aktien
Ingen tidigare offentlig handel med aktien
Bolagets B-aktie har inte varit föremål för officiell handel tidigare. Det är därför svårt att förutse vilken
handel och vilket intresse som Ortomas B-aktie kommer att få. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas
eller blir varaktig så kan det medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier. Det finns också en risk
att marknadskursen avsevärt kan skilja sig från kursen i detta erbjudande.
Aktieförsäljning från större aktieägare, styrelse och ledande befattningshavare
Matts Andersson, Ortnova Intressenter AB och GU Holding AB har tecknat lock up-avtal om att behålla
minst 90 procent av sina respektive innehav i Ortoma under de kommande 6 månaderna räknat från Baktiens första handelsdag på AktieTorget. På längre sikt finns det dock en risk att de personer som tecknat
lock up-avtal avyttrar delar av eller hela sina innehav i Bolaget.
Kursvariationer
Det finns en risk att aktiekursen genomgår stora variationer i samband med en introduktion på en noterad
marknad. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer och behöver
inte nödvändigtvis ha ett samband med Ortomas underliggande värde. Kursvariationerna kan påverka
Bolagets aktiekurs negativt.
Psykologiska faktorer
Värdepappersmarknaden kan komma att påverkas av psykologiska faktorer. Bolagets värdepapper kan
komma att påverkas på samma sätt som alla andra värdepapper som löpande handlas på olika listor.
Psykologiska faktorer och dess effekter på kursutveckling är i många fall svåra att förutse och kan komma
att påverka Bolagets aktiekurs negativt.
Ej säkerställda teckningsförbindelser
Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med ett antal olika parter (se avsnittet
”Teckningsförbindelser”). Teckningsförbindelser har dock inte säkerställts via förhandstransaktion,
bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat teckningsförbindelse inte skulle fullgöra
skriftligen avtalat åtagande skulle det negativt kunna påverka emissionsutfallet.
Marknadsplats
Bolagets B-aktie är planerad att upptas till handel AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB,
ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF),
vilket inte är en reglerad marknad. Aktier som är listade på AktieTorget omfattas inte av lika omfattande
regelverk som de aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader. AktieTorget har ett eget
regelsystem, som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag, för att främja ett gott investerarskydd.
Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som handlas på
AktieTorget vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad.
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Kapital som kan tillföras genom vidhängande teckningsoptioner
I det fall aktiekursen inte utvecklas positivt och under teckningsoptionernas löptid väsentligt skulle
understiga priset för att nyttja teckningsoptionerna (lösenpris) finns det en risk att nyttjandegraden, det vill
säga hur stor andel av teckningsoptionerna som nyttjas, kan komma att påverkas negativt. Det föreligger
en risk att nyttjandegraden blir otillräcklig och därmed föreligger en risk att Bolaget kan komma att tillföras
mindre kapital än beräknat via teckningsoptionerna.
Aktiekursens påverkan på handeln med teckningsoptioner
Aktiens kursutveckling bör komma att påverka till vilket pris den löpande handeln med teckningsoptioner
som nyemitteras i emissionen som beskrivs i detta memorandum kommer att ske. En negativ
kursutveckling avseende handeln med aktier kan komma att medföra negativa effekter på kursutvecklingen
avseende teckningsoptioner. Eventuella störande händelser på marknaden kan påverka aktien negativt och
således medföra negativa följdeffekter på teckningsoptionerna. Det finns en risk att handeln med
teckningsoptioner sker inom ett lågt prisintervall. En investerare kan förlora hela värdet av investeringen
eller en del av detta beroende på omständigheterna.
Utdelning
Under den period som omfattas av den finansiella historiken i detta memorandum har ingen utdelning skett
i Ortoma. Eventuella överskott är i första hand planerade att investeras i Bolagets utveckling. Inga garantier
kan lämnas för att bolagsstämma kommer att besluta om framtida utdelningar.
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Bolagsordning
Bolagsordning för Ortoma AB
Org. nr: 556611-7585
Antagen vid Extra Bolagsstämma 2013-11-21
§1
Firma
Bolagets firma är Ortoma AB. Bolaget är publikt (publ).
§2
Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.
§3
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är forskning och utveckling inom ortopedi eller närliggande område och
därmed förenlig verksamhet.
§4
Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 660 000 kronor och högst 2 640 000 kronor.
§5
Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.
§6
Aktieslag
Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. A-aktie medför tio (10) röster per aktie och B-aktie
medför en (1) röst per aktie.
A-aktier och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar 100 procent av hela
aktiekapitalet.
Aktierna av serie A och B skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier skall innehavare av
aktier av serie A samt av aktier av serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i
förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med
primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte
sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta
inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.
Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare oavsett om deras
aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de
förut äger.
Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om
kontantemission och/eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
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Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av
teckningsoptioner och konvertibler.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande
till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag
medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut
aktier av nytt slag.
Aktier av serie A kan omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning. Begäran om omvandling skall
av aktieägare framställas skriftligen till bolaget, med angivande av hur många aktier av serie A som önskas
omvandlade. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering vid Bolagsverket och är
verkställd när registrering har skett samt antecknats i aktieboken.
§7
Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.
§8
Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall
en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.
§9
Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets
webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet
skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.
§ 10
Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 §
3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till
stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden
skall antalet biträden anges i anmälan.
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§ 11
Bolagsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordningen.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning
och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och
revisorssuppleanter,
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella
revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 12
Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.
§ 13
Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett
avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som
är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig
att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
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Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1B avseende nyteckning av
aktier i Ortoma AB (publ)
§1

Definitioner

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

”bankdag”

dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som
beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i
Sverige;

”banken”

av bolaget anlitat värdepappersinstitut, värderingsinstitut eller bank;

”bolaget”

Ortoma AB (publ), 556611-7585;

”innehavare”

innehavare av teckningsoption;

”teckningsoption”

utfästelse av bolaget om rätt att teckna aktie i bolaget mot betalning i
pengar enligt dessa villkor;

”teckning”

sådan nyteckning av aktier i bolaget, som avses i 14 kap. aktiebolagslagen
(2005:551);

”teckningskurs”

den kurs till vilken teckning av nya aktier kan ske;

”Euroclear Sweden”

Euroclear Sweden AB.
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§2

Teckningsoptioner, registrering, kontoförande institut och utfästelse

Antalet teckningsoptioner uppgår till lägst 625 000 stycken och högst 1 500 000 stycken.
Teckningsoptionerna skall antingen registreras av Euroclear Sweden i ett avstämningsregister enligt 4 kap.
Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, i vilket fall inga värdepapper kommer att
utfärdas, eller, om bolagets styrelse så beslutar, representeras av optionsbevis ställda till innehavaren.

Om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden skall registrering ske för innehavares räkning på
konto i bolagets avstämningsregister, och registreringar avseende teckningsoptionerna till följd av åtgärder
enligt §§ 4, 5, 6, 7, 9, 11 och 14 nedan ombesörjas av banken. Övriga registreringsåtgärder som avser kontot
kan, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, företas av banken eller annat kontoförande
institut.

Bolaget förbinder sig att gentemot varje innehavare svara för att innehavaren ges rätt att teckna aktier i
bolaget mot kontant betalning på nedan angivna villkor.

§3

Rätt att teckna nya aktier, teckningskurs

Innehavaren skall äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i bolaget. Teckningskursen
uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets
officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan
utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första
dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska
inte överstiga 5,50 kronor per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 1,50 kronor per aktie.

Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till
teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 7 och 14 nedan. Teckning kan endast ske av det hela
antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner berättigar, och, om teckningsoptionerna
registreras av Euroclear Sweden, som är registrerade på visst avstämningskonto, som en och samma
innehavare samtidigt önskar utnyttja. Överskjutande teckningsoption eller överskjutande del därav som ej
kan utnyttjas vid sådan teckning kommer, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, att
genom bankens försorg om möjligt säljas för tecknarens räkning i samband med anmälan om teckning och
utbetalning av kontantbelopp med avdrag för bankens kostnader kommer att ske snarast därefter.
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§4

Teckning och betalning

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under tiden från och med den 2 februari
2015 till och med den 19 februari 2015 eller till och med den tidigare dag som följer av § 7 nedan.

Teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren.

Vid teckning skall betalning erläggas på en gång i pengar för det antal aktier som anmälan om teckning
avser.

Om teckningsoptionerna inte skall registreras av Euroclear Sweden, skall, vid sådan teckning, optionsbevis
inges till bolaget.

Om teckningsoptionerna skall registreras av Euroclear Sweden, skall teckning ske i enlighet med de rutiner
som vid var tid tillämpas av banken.

§5

Införing i aktieboken med mera

Efter teckning och betalning verkställs tilldelning genom att de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok
såsom

interimsaktier.

Sedan

registrering

hos

Bolagsverket

ägt

rum,

blir

registreringen

på

avstämningskonton slutgiltig. Som framgår av §§ 6 och 7 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan
slutlig registrering.

§6

Utdelning på ny aktie

Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag
för utdelning som infaller efter aktiens registrering i aktieboken.

§7

Omräkning av teckningskurs

Beträffande den rätt, som skall tillkomma innehavare i de situationer som anges nedan, skall följande gälla:

A. Genomför bolaget en fondemission skall teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid, att
den inte kan verkställas senast på sjuttonde kalenderdagen före bolagsstämma, som beslutar om
emissionen – verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund
av teckning verkställd efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket
innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker
först efter avstämningsdagen för emissionen.
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Senast tre veckor innan bolagsstämman beslutar om fondemission enligt ovan, och om kallelse till
bolagsstämma då ännu inte utfärdats, skall innehavarna genom meddelande enligt 10 § nedan
underrättas om att styrelsen avser att föreslå att bolagsstämman beslutar om fondemission. I
meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag samt
anges vilken dag som anmälan om teckning senast skall ha skett för att teckning skall verkställas
före bolagsstämman enligt ovan.

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en omräkning av det antal
aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres enligt följande
formler:

omräknat antal aktier
som varje teckningsoption
berättigar till teckning av

=

föregående antal aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av x antalet aktier efter
fondemissionen
antalet aktier före fondemissionen

Enligt ovan omräknat antal aktier fastställs av bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av
Euroclear Sweden, av banken, snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission, men
tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

B. Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna skall momentet A. ovan äga
motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggning
respektive uppdelning, på bolagets begäran, sker hos Euroclear Sweden.

C.

Genomför bolaget åtgärd och skulle, enligt bolagets bedömning,, med hänsyn till åtgärdens
tekniska utformning eller av annat skäl, åtgärden leda till att den ekonomiska kompensation som
innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall bolaget, eller, om
teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken, genomföra omräkningarna av
teckningskursen och av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av i syfte
att omräkningarna leder till ett skäligt resultat.

D. Vid omräkningar enligt ovan skall teckningskursen avrundas till helt öre, och antalet aktier
avrundas till två decimaler.

E.

Beslutas att bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett
likvidationsgrunden, anmälan om teckning ej därefter ske. Rätten att göra anmälan om teckning
upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.
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Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om bolaget skall träda i frivillig
likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen, skall innehavarna genom meddelande enligt § 10
nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att
anmälan om teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall innehavare – oavsett vad
som i § 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning – äga rätt att göra anmälan om
teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på
tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fråga om bolagets likvidation skall
behandlas.

F.

Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, varigenom
bolaget skall uppgå i annat bolag, får anmälan om teckning därefter ej ske.

Senast två månader innan bolaget tar slutlig ställning till frågan om fusion enligt ovan, skall
innehavarna genom meddelande enligt § 10 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet
skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall
innehavarna erinras om att teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet
med vad som angivits i föregående stycke.

Skulle bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, skall innehavare – oavsett vad
som i § 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning – äga rätt att göra anmälan om
teckning från den dag då meddelande lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att teckning kan
verkställas senast fem veckor före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom bolaget
skall uppgå i annat bolag, skall godkännas.

G. Upprättar bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget
skall uppgå i annat bolag, eller annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning, varigenom
bolaget skall uppgå i annat bolag, skall följande gälla.

Äger ett moderbolag samtliga aktier i bolaget, och offentliggör bolagets styrelse sin avsikt att
upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall bolaget, för det fall att
sista dag för anmälan om teckning enligt § 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa
en ny sista dag för anmälan om teckning (slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från
offentliggörandet.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta moment M., skall – oavsett
vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning – innehavare äga rätt att
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göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom
meddelande enligt § 10 nedan erinra innehavarna om denna rätt samt att anmälan om teckning ej
får ske efter slutdagen.

H. Oavsett vad under moment K., L. och M. ovan sagts om att anmälan om teckning ej får ske efter
beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion, skall
rätten att göra anmälan om teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive
fusionen ej genomförs.

I.

För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om teckning ej därefter ske. Om
emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får anmälan om teckning återigen ske.

J.

Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen,
varigenom bolaget skall delas genom att en del av bolagets tillgångar och skulder övertas av ett
eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i bolaget, skall, förutsatt att delningen
registreras vid Bolagsverket, vid anmälan om teckning som sker på sådan tid, att därigenom
erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av delningsvederlag, av bolaget, eller, om
teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av banken, tillämpas en omräknad
teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, så långt
möjligt enligt principerna i punkt G ovan.

Om samtliga bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra aktiebolag mot
vederlag till aktieägarna i bolaget skall så långt möjligt bestämmelserna i punkt K ovan äga
motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära teckning upphör samtidigt med
registrering enligt 24 kap 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till optionsinnehavare skall
ske senast en månad innan den bolagsstämma som skall ta ställning till delningsplanen.

§8

Särskilt åtagande av bolaget

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 7 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av
teckningskursen till belopp understigande akties vid var tid gällande kvotvärde.

§9

Förvaltare

Den som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14 § andra stycket aktiebolagslagen att i stället för aktieägare införas i
bolagets aktiebok, äger rätt att registreras på konto som innehavare. Sådan förvaltare skall betraktas som
innehavare vid tillämpning av dessa villkor.
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§ 10

Meddelanden

Om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden skall meddelande rörande teckningsoptionerna
tillställas varje registrerad innehavare och annan rättighetshavare som är antecknad på konto i bolagets
avstämningsregister.

Om

teckningsoptionerna

inte

registreras

av

Euroclear

Sweden

skall

meddelanden

rörande

teckningsoptionerna ske genom brev med posten till varje innehavare under dennes för bolaget senast
kända adress eller införas i minst en rikstäckande utkommande daglig tidning. Vidare är, om
teckningsoptionerna inte registreras av Euroclear Sweden, innehavare skyldiga att anmäla namn och adress
till bolaget.

§ 11

Ändring av villkor

Om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden äger banken för innehavarnas räkning träffa
överenskommelse med bolaget om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller
myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt – enligt bankens bedömning – av praktiska skäl är
ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

Innehavarna äger rätt att träffa överenskommelse med bolaget om ändring av dessa villkor.

Vid ändringar i den lagstiftning som det hänvisas till i dessa villkor skall villkoren i möjligaste mån tolkas,
utan att bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken och bolaget skall
behöva särskilt överenskomma om det, som att hänvisningen är till det lagrum som ersätter det lagrum
som hänvisas till i dessa villkor, förutsatt att innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende
försämras. Vid terminologiska förändringar i lagstiftningen avseende termer som används i dessa villkor
skall de termer som används i dessa villkor i möjligaste mån tolkas som om termen som används i den nya
lagstiftningen även använts i dessa villkor, utan att bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av
Euroclear Sweden, banken och bolaget skall behöva särskilt överenskomma om det, förutsatt att
innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

§ 12

Sekretess

Varken bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken eller Euroclear
Sweden, får obehörigen till tredje man lämna uppgift om innehavare.

Om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden äger bolaget rätt att få följande uppgifter från
Euroclear Sweden om innehavares konto i bolagets avstämningsregister.

58

1.

innehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress,

2.

antal teckningsoptioner.

§ 13

Begränsning av bolagets, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden,
bankens ansvar

I fråga om de på bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken
ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt
eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott,
lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout
gäller även om bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken själv vidtar
eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen om kontoföring av finansiella instrument
(1998:1479).

Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken, är inte heller skyldig att i
andra fall ersätta skada som uppkommer om bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av
Euroclear Sweden, banken, varit normalt aktsam. Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av
Euroclear Sweden, banken, är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken, att
verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får
åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

§ 14

Omräkning av teckningskurs efter att teckningskursen fastställts

Beträffande den rätt, som skall tillkomma innehavare i de situationer som anges nedan, skall följande gälla i
stället för §7a-c ovan efter att teckningskursen fastställts enligt § 3 ovan:

A. Genomför bolaget en fondemission skall teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid, att
den inte kan verkställas senast på sjuttonde kalenderdagen före bolagsstämma, som beslutar om
emissionen – verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund
av teckning verkställd efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket
innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker
först efter avstämningsdagen för emissionen.
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Senast tre veckor innan bolagsstämman beslutar om fondemission enligt ovan, och om kallelse till
bolagsstämma då ännu inte utfärdats, skall innehavarna genom meddelande enligt 10 § nedan
underrättas om att styrelsen avser att föreslå att bolagsstämman beslutar om fondemission. I
meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag samt
anges vilken dag som anmälan om teckning senast skall ha skett för att teckning skall verkställas
före bolagsstämman enligt ovan.

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en omräknad
teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till
teckning av. Omräkningarna utföres enligt följande formler:

omräknad teckningskurs

omräknat antal aktier
som varje teckningsoption
berättigar till teckning av

=

=

föregående teckningskurs x antalet aktier före
fondemissionen
antalet aktier efter fondemissionen
föregående antal aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av x antalet aktier efter
fondemissionen
antalet aktier före fondemissionen

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget, eller, om
teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av banken, snarast möjligt efter
bolagsstämmans beslut om fondemission, men tillämpas först efter avstämningsdagen för
emissionen.

B. Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna skall momentet A. ovan äga
motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggning
respektive uppdelning, på bolagets begäran, sker hos Euroclear Sweden.

C.

Genomför bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot
kontant betalning eller betalning genom kvittning – skall följande gälla beträffande rätten till
deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av
teckningsoption:

1.

Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller
med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet om emissionen anges den
senaste dag då teckning skall vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom teckning,
skall medföra rätt att deltaga i emissionen.

2.

Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall teckning – som påkallas på sådan tid, att
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teckningen inte kan verkställas senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma
som beslutar om emissionen – verkställas först sedan bolaget, eller, om teckningsoptionerna
registreras av Euroclear Sweden, banken, verkställt omräkning enligt detta moment C., näst
sista stycket. Aktier, som tillkommit på grund av sådan teckning, upptas interimistiskt på
avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer
tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal som varje teckningsoption
berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres enligt följande formler:

omräknad teckningskurs

omräknat antal aktier som
varje teckningsoption
berättigar till teckning av

=

=

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga
börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda
teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval
därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten

föregående antal aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs
ökad med det på grundval därav framräknade
teoretiska värdet på teckningsrätten)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under
teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta
betalkursen. I avsaknad av notering av betalkurs skall istället den för sådan dag som slutkurs
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall
inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

teckningsrättens värde =

det antal nya aktier som högst kan komma att utges
enligt emissionsbeslutet x (aktiens genomsnittskurs
minus teckningskursen för den nya aktien)
antalet aktier före emissionsbeslutet

Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till
noll.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget, eller, om
teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av banken, två bankdagar efter
teckningstidens utgång och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.
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Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, verkställs teckning endast preliminärt, varvid
det antal aktier som varje teckningsoption före omräkning berättigar till teckning av, upptas
interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje teckningsoption efter
omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier och/eller kontantbelopp enligt § 3 ovan. Slutlig
registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts.

D. Genomför bolaget en emission av teckningsoptioner enligt 14 kap. aktiebolagslagen eller
konvertibler enligt 15 kap. aktiebolagslagen – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant
betalning eller mot betalning genom kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning –
skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av teckning
med utnyttjande av teckningsoption, bestämmelserna i moment C., första stycket, punkterna 1 och
2, äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer
tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres enligt följande formler:

omräknad teckningskurs

omräknat antal aktier som
varje teckningsoption
berättigar till teckning av

=

=

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga
börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda
teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens
värde
föregående antal aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs
ökad med teckningsrättens värde)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C. ovan angivits.

Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under
teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högst och lägst betalkurs. I
avsaknad av notering av betalkurs skall istället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen
ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i
beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget, eller, om
teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av banken, två bankdagar efter
teckningstidens utgång och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.
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Vid anmälan om teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad teckningskurs och
omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i moment C. sista stycket ovan, äga
motsvarande tillämpning.

E.

Skulle bolaget i andra fall än som avses i moment A–D ovan rikta erbjudande till aktieägarna att,
med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § Aktiebolagslagen, av bolaget förvärva
värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till
aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet) skall vid
teckning, som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i
erbjudandet, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som
varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna skall utföras enligt följande
formler:

omräknad teckningskurs

omräknat antal aktier som
varje teckningsoption
berättigar till teckning av

=

=

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga
börskurs under den i erbjudandet fastställda
anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten
till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)
föregående antal aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av x (aktiens
genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C. ovan angivits.

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, skall värdet av
rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall
härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under anmälningstiden framräknade
medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen. I avsaknad av notering av
betalkurs skall istället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag
utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

För det fall att aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som
avses i föregående stycke ej ägt rum, skall omräkning av teckningskurs och av antalet aktier ske
med tillämpning så långt som möjligt av de principer som anges i detta moment E., varvid följande
skall gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall
värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje
börsdag under 25 börsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den
under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller
rättigheter, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med
erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs skall istället den som slutkurs noterade köpkursen
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ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, skall vid
beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i
erbjudandet fastställda anmälningstiden skall vid omräkning av teckningskurs och antal aktier
enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 börsdagar.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av
rätten till deltagande i erbjudandet så långt som möjligt fastställas med ledning av den
marknadsvärdesförändring avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av
erbjudandet.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget, eller, om
teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av banken, snarast möjligt efter
erbjudandetidens utgång och skall tillämpas vid teckning som verkställs efter det att sådant
fastställande skett.

Vid anmälan av teckning som sker under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat
antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i moment C. sista stycket ovan, äga motsvarande
tillämpning.

F.

Genomför bolaget en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen – med
företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning
eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning äger bolaget besluta att ge samtliga innehavare
samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid skall varje innehavare,
oaktat sålunda att teckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som innehavarna
skulle ha erhållit, om teckning på grund av teckningsoption verkställts av det antal aktier, som varje
teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om emission. Den
omständigheten att innehavaren dessutom skulle ha kunnat erhålla ett kontant belopp enligt § 3
ovan skall ej medföra någon rätt såvitt nu är i fråga.

Skulle bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i moment E. ovan,
skall vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning; dock att det antal aktier som
innehavaren skall anses vara ägare till i sådant fall skall fastställas efter det antal aktier, som varje
teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.

Om bolaget skulle besluta att ge innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta
moment F., skall någon omräkning enligt moment C., D. eller E. ovan inte äga rum.
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G. Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som,
tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider tio (10)
procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag, då
styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan
utdelning, skall, vid anmälan om teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte
medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett
omräknat antal aktier. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen
som överstiger tio (10) procent av aktiens genomsnittskurs under ovannämnd period (extraordinär
utdelning).

Omräkningarna utföres enligt följande formler:

omräknad teckningskurs

omräknat antal aktier som
varje teckningsoption
berättigar till teckning av

=

=

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga
börskurs under en period om 25 börsdagar räknat
från och med den dag då aktien noteras utan rätt till
extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära
utdelning som utbetalas per aktie

föregående antal aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av x (aktiens
genomsnittskurs ökad med den extraordinära
utdelning som utbetalas per aktie)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ovan
angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och
lägsta betalkursen. I avsaknad av notering av betalkurs skall istället den för sådan dag som slutkurs
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall
inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget, eller, om
teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av banken, två bankdagar efter utgången av
ovan angiven period om 25 börsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till
extraordinär utdelning och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Har anmälan om teckning ägt rum men, på grund av bestämmelserna i § 6 ovan, slutlig registrering
på avstämningskonto ej skett, skall särskilt noteras att varje teckningsoption efter omräkningar
kan berättiga till ytterligare aktier och/eller ett kontantbelopp enligt § 3 ovan. Slutlig registrering på
avstämningskonto sker sedan omräkningarna fastställts, dock tidigast vid den tidpunkt som anges i
§ 6 ovan.
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H. Om bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är
obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som
varje teckningsoption berättigar till teckning av.

Omräkningarna utföres enligt följande formler:

omräknad teckningskurs

omräknat antal aktier som
varje teckningsoption
berättigar till teckning av

=

=

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga
börskurs under en tid av 25 börsdagar räknat från och
med den dag då aktierna noteras utan rätt till
återbetalning (aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som
återbetalas per aktie
föregående antal aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs
ökad med det belopp som återbetalas per aktie)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C. ovan angivits.

Vid omräkning enligt ovan och där minskning sker genom inlösen av aktier, skall i stället för det
faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt
följande:

beräknat återbetalningsbelopp per aktie

=

det faktiska belopp som återbetalas per aktie
minskat med aktiens genomsnittliga börskurs under en
period om 25 börsdagar närmast före den dag då
aktien noteras utan rätt till deltagande i
minskningen (aktiens genomsnittskurs)
det antal aktier i bolaget som ligger till grund för
inlösen av en aktie minskat med talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C. ovan.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget, eller, om
teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av banken, två bankdagar efter utgången av
den angivna perioden om 25 börsdagar och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Teckning verkställs ej under tiden från minskningsbeslutet till och med den dag då den omräknade
teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställts enligt vad ovan sagts.

Om bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna,
vilken minskning inte är obligatorisk, eller om bolaget – utan att fråga om minskning av aktiekapital
– skulle genomföra återköp av egna aktier men där, enligt bolagets bedömning, åtgärden med
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hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som
är obligatorisk, skall omräkning av teckningskursen och antal aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av utföras av bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av
Euroclear Sweden, av banken, med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i
detta moment H.

I.

Genomför bolaget åtgärd som avses i denna § 7, eller annan liknande åtgärd med liknande och
skulle, enligt bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till
åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska
kompensation som innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall bolaget,
eller,

om

teckningsoptionerna

registreras

av

Euroclear

Sweden,

banken,

genomföra

omräkningarna av teckningskursen och av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till
teckning av i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat.

§ 15

Tillämplig lag och forum

Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan rörande villkoren skall
väckas vid Göteborgs tingsrätt eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av
bolaget.
_______________
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