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Innovativa biopsiinstrument
som möjliggör tidigare och
mer exakt cancerdiagnos

BiBBs produktfamilj utvecklas för
optimerad diagnos vid de vanligaste
cancerformerna
BIBB I KORTHET
BiBBInstruments AB (”BiBB”) från Medicon Village i Lund utvecklar en
serie unika biopsiinstrument för tidig och exakt cancerdiagnostik. Bolagets
teknologi, EndoDrill®, omfattar två olika patenterade borrfunktioner som
erbjuder provtagning av såväl ytliga som djupa tumörer och möjligheten att
ta flera prover samtidigt. BiBBs produktporfölj innehåller engångsinstrument
för diagnos av alla de vanligaste cancerformerna, bl.a. lung-, bröst-,
tjocktarms-, prostata-, magsäcks- och levercancer. Teknologin ger läkare
och sjukvårdspersonal möjlighet att diagnosticera patienter tidigare och
med större säkerhet än vad som hittills varit möjligt – även vid djupa
cancertumörer. Detta innebär i sin tur att patienter kan få optimal, anpassad
behandling tidigare, vilket ökar sannolikheten för tillfrisknande, räddar liv och
minskar sjukvårdens kostnader.

Traditionell biopsitång/ultraljudsledd finnål

Accelererad utveckling till följd av överträffade förväntningar med
EndoDrill® Model X
Sedan drygt ett år tillbaka har BiBB lanserat två engångsinstrument från
EndoDrill®-produktfamiljen för diagnos av cancer i övre mag-tarmkanalen.
Bolaget har i dagsläget levererat instrument till 19 sjukhus i Sverige och
etablerat en sälj- och utbildningsorganisation som kontinuerligt bearbetar
marknaden och utbildar sjukhuspersonal. Redan idag har bolaget fått
återkommande order (”repeat order”) från 65 % av sina förstagångskunder.
Eftersom utvecklingen har överträffat bolagets förväntningar är nytt fokus
i BiBBs strategi att vidareutveckla, kliniskt validera, CE-märka och lansera
det flexibla biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X för diagnos av tumörer
i övre och nedre mag-tarmkanalen samt i lungorna. EndoDrill® Model
X har flera efterlängtade och exklusiva egenskaper. Det blir det första
biopsiinstrumentet för endoskopisk diagnostik som erbjuder provtagning av
både djupa och ytliga tumörer. Samtidigt möjliggör EndoDrill® Model X att
flera vävnadsbitar kan tas åt gången vilket också är en helt unik egenskap.
Denna potentiella ”game changer” inom biopsiområdet kan bidra till att
rädda liv, minska lidande och spara vårdkostnader. Bolagets målsättning är
att lansera EndoDrill® Model X under 2020.
Parallellt med utvecklingen av EndoDrill® Model X fortsätter kommersiali
seringen av EndoDrill® GI Upper/EndoDrill® GI Upper Mini för provtagning av
djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen. Härutöver planerar BiBB att inleda
en multicenterstudie i Sverige för EndoDrill® GI Upper under Q1 2019. Denna
studie förväntas förse bolaget med viktiga kliniska data för att ytterligare
förstärka försäljningsargumenten gentemot befintliga biopsiinstrument.
I planerna för 2019 ingår även att erhålla FDA-godkännande i USA avseende
EndoDrill® GI Upper.
Mellannålsinstrumentet, EndoDrill® Core Needle, för vävnadsprovtagning vid
bl.a. misstänkt bröst-, prostata- och levercancer, är planerad att lanseras
under det första halvåret 2019 och kommer att följa samma försäljningsoch utbildningsmetodik som tidigare lanserade instrument.
Genom att utveckla en portfölj av innovativa biopsiinstrument som valideras
på hemmamarknaden Sverige bygger BiBB upp referenser och kommersiell
proof-of-concept för sina instrument. Detta kommer utgöra en stark och
attraktiv grund för en ledande global distributionspartner att inkludera BiBBs
instrument i sin produktportfölj. Distribution av BiBBs produkter utanför
bolagets hemmamarknad, till exempel i EU och USA, är planerad att hanteras
av en eller flera globala distributionspartners.

VD FREDRIK LINDBLAD HAR ORDET

”BiBB verkar på mångmiljardmarknaden
för biopsitillbehör med en serie biopsi
instrument som möjliggör tidig och exakt
cancerdiagnos. Vår patenterade teknologi,
EndoDrill®, har utvecklats för att möta det
stora och växande kliniska behovet av bättre
och mer tillförlitliga provtagningar.”
Fredrik Lindblad | VD, BiBBInstruments AB

Marknaden och behovet av endoskopi med biopsitagning förväntas fortsätta
att öka i antal eftersom kraven på tidig diagnos växer och endoskopi är en
relativt skonsam undersökningsmetod. Årligen drabbas nästan 10 miljoner1
patienter av cancer i lunga, bröst, tarm, prostata, mage/matstrupe och lever,
d.v.s. EndoDrill®s målmarknad. Antalet biopsitagningar är dock betydligt
större, exempelvis säljs det globalt cirka 70 miljoner biopsitänger årligen2.
Traditionella biopsiinstrument, såsom nålar och tänger, ger sällan en tillräcklig
diagnos vid djupa och svårfångade tumörer. Samtidigt ställer nya riktade
behandlingsformer och en alltmer avancerad bildanalys ökade krav på större
vävnadsprover för att möjliggöra en förfinad diagnos och därmed optimal
prognos och behandling.

biopsitänger och ultraljudsledda finnålar. EndoDrill® Model X ska kunna
användas vid diagnos av tumörer i övre och nedre mag-tarmkanalen samt
i lungorna. Instrumentet erbjuder därmed diagnostik av tre av världens fem
vanligaste cancerformer; lung-, tarm- och magsäckscancer. Denna potentiella
”game changer” inom biopsiområdet erbjuder – som första biopsiinstrument
på marknaden – möjligheten att ta både djupa och ytliga vävnadsprover.
Samtidigt möjliggör EndoDrill® Model X att flera vävnadsbitar kan tas åt gången
(s.k. multiple sampling) utan att skopisten tvingas genomföra det tidsödande
arbetet med att avlägsna instrumentet från patienten och skörda provet efter
varje enskild biopsitagning. Detta är inte enbart fördelaktigt för skopisten utan
även skonsammare för patienten.

Vår nya produktfamilj, EndoDrill®, består av tre produktvarianter som alla
är prissatta i premiumsegmentet. EndoDrill® Model X och EndoDrill® Core
Needle är potentiella volyminstrument med breda användningsområden för
de vanligaste cancerformerna. Bara i USA och Europa utgör dessa produkter
en möjlig mångmiljardmarknad som omfattar cirka fem miljoner respektive
cirka åtta miljoner patientfall årligen3. Redan lanserade EndoDrill® GI Upper/
Mini kan betraktas som unika nischinstrument för djupa tumörer i övre magtarmkanalen med en uppskattad målmarknad om cirka 100 000 – 150 000
patientfall årligen bara i USA och Europa.

Sammantaget innebär instrumentets unika egenskaper ökade möjligheter
för tidig, exakt och tidsbesparande diagnos för några av de vanligaste
cancerformerna. Vår målsättning är att EndoDrill® Model X ska ersätta en
stor andel av dagens biopsitänger och ultraljudsstyrda finnålar (EUS-FNA/
FNB) och nyligen genomförda intervjuer och demonstrationer med potentiella
slutanvändare (endoskopister/kirurger) bekräftar att EndoDrill® Model X
är en mycket efterlängtad produkt och potentiellt en ”game changer” inom
endoskopisk biopsering.

För flexibel endoskopi har BiBB nu två olika biopsiteknologier; ”Borrskruven”
respektive ”Model X”. Den ursprungliga patenterade borrskruvsteknologin,
med de lanserade produkterna EndoDrill® GI Upper och EndoDrill® GI Upper
Mini, erbjuder instrument för tidig diagnos av djupa tumörer i övre magtarmkanalen. Sedan vi lanserade EndoDrill® GI Upper i augusti 2017 har
vi upplevt en ökad efterfrågan på våra instrument och i dagsläget har 19
sjukhus i Sverige köpt instrumentet. Den gedigna utbildningen vi genomför
på sjukhusen i Sverige har genererat återkommande ordrar (65 % ’repeat
orders’), vilket visar att det finns ett reellt behov av vår innovation.
EndoDrill® Model X är ett nyligen patentsökt biopsiinstrument för
flexibel endoskopi, med ett brett användningsområde för diagnos av
tumörer i lunga och övre samt nedre mag-tarmkanalen. Efter sommarens
genombrott i utvecklingen av EndoDrill® Model X har vi kommunicerat en
uppdaterad produktstrategi med högsta prioritet för fortsatt utveckling och
kommersialisering av detta instrument. EndoDrill® Model X blir en ytterst
differentierad produkt i förhållande till konkurrerande biopsiinstrument som

1 Globocan 2018. | 2 QYR Reseach Center 2015. | 3 Global Data 2015.

För tumörer som inte undersöks med endoskop, såsom bröst, prostata,
lever m.m., har vi utvecklat produkten, EndoDrill® Core Needle, som är ett
styvt mellannålsinstrument (core needle) med vår patenterade ”borrskruv”.
Med detta instrument ges läkare möjlighet till en kontrollerad provtagning
med bättre precision, mindre traumatisk provtagning och fullständig diagnos.
EndoDrill® Core Needle är sedan oktober 2018 CE-märkt och vi planerar att
lansera instrumentet under det första halvåret 2019.
Vi genomför nu en nyemission om cirka 25,3 MSEK för att finansiera
vidareutveckling och klinisk validering av EndoDrill® Model X, fortsatt
kommersialisering av EndoDrill® GI Upper/Mini och lansering av EndoDrill® Core
Needle. Vår ambition är att inleda lanseringen av EndoDrill® Model X under
2020 efter avslutat utvecklingsarbete, kliniska studier och CE-märkning av
instrumentet. Med EndoDrill® Model X och våra övriga produkter ser vi en tydlig
affärsmöjlighet på den globala biopsimarknaden. Jag inbjuder dig härmed att
delta i vår fortsatta resa med målet att erbjuda tidig och effektiv cancerdiagnostik.
Fredrik Lindblad

VD, BiBBInstruments AB

Hänvisning till memorandum
Alla investeringar i värdepapper är förenade med
risktagande. I memorandumet för BiBB finns
en beskrivning av potentiella risker som är för
knippande med bolagets verksamhet och dess
aktie. Innan ett investeringsbeslut kan fattas ska
dessa risker tillsammans med övrig information i det
kompletta memorandumet noggrant genomläsas.
Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning
på bolagets (www.bibbinstruments.com), Spotlight
Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och
Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se)
respektive hemsidor.

MÅLSÄTTNINGAR
• Försäljningsstart EndoDrill GI Upper Mini

• Inleda lansering av EndoDrill® GI Upper och EndoDrill® GI Upper Mini
på referenssjukhus i Skandinavien samt några ytterligare europeiska
marknader
• FDA-godkännande för EndoDrill® flexibla instrument (exklusive
EndoDrill® Model X)

2019

2020 – långsiktiga mål (ej finansierade via nyemissionen)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

2018 (Q4)

Slutförande av uppföljande klinisk studie med EndoDrill® GI Upper
Klinisk utvärdering av EndoDrill® Core Needle vid tre sjukhus
Lansering av EndoDrill® Core Needle
Start av en multicenterstudie med EndoDrill® GI Upper
Start av klinisk pilotstudie med EndoDrill® Model X

CE-märkning av EndoDrill® Model X (1st Generation)
Pre-lansering av EndoDrill® Model X (1st Generation) i Sverige
Färdigställande av kommersiell EndoDrill® Model X (2nd Generation)
FDA-godkännande av EndoDrill® Model X
Start av europeisk multicenterstudie med EndoDrill® Model X

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Teckningstid: 29 november – 13 december 2018.

Antal aktier innan nyemission: 8 230 475 aktier.

Teckningskurs: 4,30 SEK per aktie.

Värdering (pre-money): Cirka 35,4 MSEK.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 5 878 910 aktier.
Vid fulltecknad företrädesemission tillförs BiBB 25 279 313 SEK före
emissionskostnader.

Teckningsförbindelser och garantiteckning: BiBB har erhållit
teckningsförbindelser om totalt cirka 2,1 MSEK och garantiteckning om
totalt cirka 10,2 MSEK, totalt motsvarar detta cirka 48,7 procent av
företrädesemissionen.

Avstämningsdag: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter var
den 27 november 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att
erhålla teckningsrätter var den 23 november 2018. Första dag för handel
i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 november
2018.
Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 27 november 2018 var
registrerade som aktieägare i BiBB äger företrädesrätt att teckna aktier i
företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Sju
teckningsrätter berättigar till teckning av fem nya aktier.

Handel med BTA: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och
med den 29 november 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket
har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske
i januari 2019.
Handel med TR: Handel med teckningsrätter löper från och med den 29
november 2018 till och med den 11 december 2018.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
ERBJUDANDET
Extra bolagsstämma i BiBBInstruments AB godkände den 20 november
2018 styrelsens beslut från den 2 november 2018 om att genomföra en
företrädesemission. Genom företrädesemissionen kan bolagets aktiekapital öka
med högst 499 707,35 SEK genom nyemission av högst 5 878 910 aktier, envar
med ett kvotvärde om 0,085 SEK till en teckningskurs om 4,30 SEK per aktie.
Även allmänheten ges möjligheten att teckna aktier i nyemissionen. Det totala
emissionsbeloppet uppgår till högst 25 279 313,00 SEK.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
Den som på avstämningsdagen den 27 november 2018 var aktieägare i
BiBBInstruments AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen
i relation till tidigare innehav varvid en (1) gammal aktie, medför erhållande av
en (1) teckningsrätt. Innehav av sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av
fem (5) nya aktier.

TECKNINGSRÄTTER (”TR”)
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. För varje befintlig
aktie, oavsett serie, erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar
till teckning av fem (5) nya aktier.

TECKNINGSKURS
Teckningskursen är 4,30 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euroclear”) för rätt till
deltagande i företrädesemissionen var den 27 november 2018. Sista dag för
handel i BiBBInstruments AB:s aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen
var den 23 november 2018. Första dag för handel i BiBBInstruments AB:s aktie
utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 26 november 2018.

TECKNINGSTID
Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 29 november 2018 till
och med den 13 december 2018 klockan 15.00. Efter teckningstidens utgång
blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade
teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild
avisering från Euroclear.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER
Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden
29 november 2018 till och med den 11 december 2018. Aktieägare skall vända
sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att
genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas
under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att
teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina
innehav i BiBBInstruments AB på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter
måste antingen användas för teckning senast den 13 december 2018 eller
avyttras senast den 11 december 2018 för att inte förfalla värdelösa.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den
27 november 2018 var registrerade i den av Euroclear för BiBBInstruments
AB:s räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med
vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel, anmälningssedel för
teckning utan företräde, folder innehållande en sammanfattning av villkor för
nyemissionen med hänvisning till fullständigt memorandum samt penning
tvättsformulär. Information kommer att finnas tillgänglig på www.sedermera.se,
www.spotlightstockmarket.com och på www.bibbinstruments.com för ner
laddning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda
förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan
underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på
aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i BiBBInstruments AB är förvaltarregistrerade
hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller
anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av
villkor för nyemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning
och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank
eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en
bank respektive förvaltare, rekommenderas detta att ske tidigt i teckningstiden
på grund av att respektive bank/förvaltare har olika tidsgränser för sista dag för
teckning.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant
betalning senast den 13 december 2018 klockan 15.00. Teckning genom
betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas
emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på den särskilda
anmälningssedeln enligt följande två alternativ:
1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för
teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag
för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej
användas.
2) Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta
emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter
förvärvas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas
som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på
anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier
som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel
kan erhållas på Sedermera Fondkommissions hemsida www.sedermera.se och
på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med
betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Sedermera Fondkommission
tillhanda senast klockan 15.00 den 13 december 2018. Anmälan är bindande.
Ärende: BiBBInstruments AB
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö
Fax: 040-615 14 11
Telefon: 040-615 14 10
E-post: issuingservices@sedermera.se (inskannad anmälningssedel)
Teckning över 15 000 EUR med företrädesrätt i förekommande fall
I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvätts
formulär ifyllas och insändas till Sedermera Fondkommission samtidigt som
betalning sker enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism. Observera att Sedermera Fondkommission inte kan
boka ut BTA, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är
Sedermera Fondkommission tillhanda.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln
”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som finns att ladda ner från Sedermera
Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se), Spotlight Stock Markets
hemsida (www.spotlightstockmarket.com) och BiBBInstruments AB:s hemsida
(www.bibbinstruments.com).
För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan
företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner
från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av

dessa. Teckning kan även ske genom anmälningssedeln ”Teckning utan stöd
av teckningsrätter”. Observera att den som har en depå med specifika regler
för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller
kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som
för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt.
Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket
normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad
tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier
(BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VPkontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel ”Teckning
utan stöd av teckningsrätter”, i det fall fler än en sådan anmälningssedel
insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana
anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln
skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 13
december 2018. Anmälan är bindande.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller fondkommissionär
erhåller information från respektive förvaltare.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av
aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur
fördelning mellan tecknare därvid skall ske.
I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter
ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter,
oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för
det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och,
i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter
ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande
till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning.
I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter
ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda
garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas
genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota.
Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod
och likvid skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan senast
fyra bankdagar därefter. Notera att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet
från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktier komma
att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att
understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning
av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något
meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.
AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz,
Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka
äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan vända sig till Sedermera
Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.
På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra
länder där deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registrering eller
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter
att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I
enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i BiBBInstruments AB
till aktieägare i dessa länder.

HANDEL MED BTA
Handel med BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den
29 november 2018 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos
Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto
eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket
beräknas ske i mitten av januari 2019.
LEVERANS AV AKTIER
Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske
i mitten av januari 2019, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från
Euroclear.
OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer BiBBInstruments AB
att offentliggöra utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.
TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.
RÄTT TILL UTDELNING
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första
avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna
registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som
de befintliga aktierna.
AKTIEBOK
Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med
uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear
Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.
AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid
nyteckning av aktie med mera styrs dels av BiBBInstruments AB:s bolagsordning
som finns tillgänglig via BiBBInstruments AB:s hemsida, dels av aktiebolagslagen
(2005:551).
ÖVRIGT
Styrelsen i BiBBInstruments AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden
samt tiden för betalning. Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av
teckningsrätter, är bindande.
För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna
kommer BiBBInstruments AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas,
belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.
HANDEL MED AKTIEN
Aktierna i BiBBInstruments AB är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna
handlas under kortnamnet BIBB och har ISIN-kod SE0010102095. Aktierna
har CFI-kod ESVUFR och FISN-kod BIBBINSTRU/SH. De nya aktierna tas upp till
handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.
EMISSIONSINSTITUT
Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut och finansiell rådgivare
med anledning av aktuell nyemission.

