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Detta Informationsmemorandum har upprättats 
med anledning av erbjudandet att förvärva aktier i

 Diadrom Holding AB (”Erbjudandet”).

Erbjudandet gäller allmänheten och omfattar 1 000 000 aktier. Vid ett stort intresse har de 
säljande aktieägarna förbundit sig att sälja ytterligare maximalt 700 000 aktier. Erbjudandet 
kommer inte att överstiga 2,5 miljoner euro varför inget prospekt kommer att upprättas. 

Detta dokument är framtaget med anledning av spridningserbjudandet i Diadrom 
Holding AB (publ) och skall ses som ett komplement till material såsom årsredovisningar, 
kvartalsrapporter, pressmeddelanden och bolagets hemsida, och inte som ensamt 
beslutsunderlag inför deltagande i detta erbjudande.

Diadrom Holding AB (publ), (hädanefter “Diadrom” eller “Bolaget”), är ett publikt aktiebolag 
och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen 
(2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket år 2005, organisationsnummer 556676-
4857 . Bolaget är Euroclearanslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för bolagets 
aktiebok. 

Bolagets aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North sedan juni 2007, och är 
denominerade i svenska kronor. Bolagets hemvist är Göteborg. Erbjudandet omfattar enbart 
befintliga aktier där bolagets sex största aktiva ägare deltar pro rata i förhållande till sitt 
ägande i bolaget.

Undantag från prospektskyldighet

Detta Informationsmemorandum uppfyller inte kraven på ett prospekt och har inte granskats eller 

godkänts av Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas 

för det försäljningserbjudande som Informationsmemorandumet avser. 

Grunden för undantaget är att det belopp som sammanlagt ska betalas av investerarna under en 

tid av tolv månader inte överstiger 2,5 miljoner euro. Detta Informationsmemorandum har inte heller 

granskats av NASDAQ OMX First North.

Tillgänglighet

Detta Informationsmemorandum, årsredovisningar, kvartalsrapporter samt bolagsordning finns 

tillgängliga på bolagets hemsida www.diadrom.se. Informationsmemorandumet finns även 

tillgängligt hos Avanza Bank.

Erbjudandet i korthet

Huvudägare har i samråd med bolagets styrelse den 4 maj 2017 beslutat att genomföra en 

försäljning riktad till allmänheten i syfte att öka antalet aktieägare i Bolaget och skapa förutsättningar 

för en förbättrad likviditet i aktien. 



Erbjudandet omfattar 1 000 000 aktier plus maximalt 700 000 aktier i övertilldelningsoption som 

erbjuds till en kurs som är 8 procent lägre än den volymviktade kursen under perioden 4 maj till den 

17  maj 2017. Anställda i Bolaget kommer att erhålla förtur vid tilldelning.

Anmälningsperiod

4 maj – 17 maj 2017

Priset i Erbjudandet
Priset per aktie kommer att vara 8 procent lägre än den volymviktade kursen under perioden 4 – 

17maj 2017, dock lägst 12,80 kronor per aktie.

Likviddag

Beräknad likvidag är 23 maj 2017.

Bakgrund och motiv till ägarspridningen

Diadrom är ett specialistbolag med inriktning mot det snabbväxande området diagnostik av 

Autotech. En beskrivning av området finns här https://en.wikipedia.org/wiki/Autotech. Bolaget 

är ledande i Skandinavien inom området och kunderna utgörs framför allt av fordonstillverkare, 

underleverantörer till fordonsindustrin, flottoperatörer samt tillverkare av avancerade maskiner och 

utrustningar.

Bolagets styrelse har uppmärksammat att det genomsnittliga antalet Diadromaktier som dagligen 

handlas på NASDAQ OMX First North är lågt. En av anledningarna till detta är att den så kallade ”free 

floaten” (de aktier som ägs av allmänheten) inte är tillräckligt stor för att skapa nödvändig likviditet i 

aktien. Syftet med denna ägarspridning är att Diadrom ska bredda sin bas av antalet aktieägare och 

därmed förbättra likviditeten i aktien. Huvudägarna i Bolaget har därför gått samman för att erbjuda 

en lika stor andel (pro rata) av sitt ägande för försäljning enligt villkoren i Erbjudandet. I det fall 

Erbjudandet inklusive övertilldelning fulltecknas kommer ”free floaten” att öka till ca 50% av bolagets 

totala antal aktier, vilket bör förbättra likviditeten i handeln av aktien.

Memorandumet har upprättats av styrelsen i Diadrom Holding AB (publ) med anledning av detta 

erbjudande. Styrelsen är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen 

vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt 

styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som 

skulle kunna påverka memorandumets innebörd. Bolagets revisorer har inte granskat föreliggande 

memorandum.

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)

Göteborg, 4 maj 2017



VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar 1 000 000 befintliga aktier. Vid stort intresse har de säljande aktieägarna 

förbehållit sig rätten att utöka det antal aktier som erbjuds genom att sälja ytterligare 700 000 

befintliga aktier, varför det totala erbjudandet kan komma att uppgå till maximalt 1 700 000 befintliga 

aktier. Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige.

Pris i Erbjudandet

Priset per aktie kommer att vara 8 procent lägre än den volymvägda genomsnittskursen 

under perioden 4 maj till 17 maj 2017, dock lägst 12.80 kronor per aktie. Courtage tillkommer ej. 

Värdepapprets valuta är i svenska kronor. Erbjudandet kommer, som framgår ovan, inte att överstiga 

2,5 miljoner euro och föranleder därför inte upprättande av prospekt.

Anmälan

Anmälan ska vara Avanza Bank tillhanda senast kl. 17:00 den 17 maj 2017. Inga ändringar eller tillägg 

får göras i förtryckt text. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan 

avseende. Endast en anmälan per person får göras. Om flera anmälningssedlar skickas in kommer 

endast den senast mottagna att beaktas. Observera att anmälan är bindande.

Anmälan om förvärv av aktier ska ske i jämna poster om 100 aktier, dock lägst 500 aktier. Anmälan 

ska göras på särskild anmälningssedel som kan erhållas från Bolagets hemsida. Den som är 

depåkund hos Avanza Bank ska anmäla sig via Avanza Banks internettjänst. Ifylld och undertecknad 

anmälningssedel ska skickas, faxas eller inskannad till:

Avanza Bank AB
Att: Emissionsavdelningen/Diadrom
Box 1399
111 93 Stockholm

Besöksadress:    Regeringsgatan 103
Telefon:    +46 (0)8 409 421 22
Fax:   +46 (0)8 149 357 
E-post:   corpemissioner@avanza.se

Om anmälan avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR (ca 143 000 kronor) och tecknaren inte är 

bosatt på sin folkbokföringsadress, ska en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för 

att anmälningssedeln ska vara giltig. 

För juridisk person som tecknar för ett belopp som överstiger 15 000 EUR ska alltid en vidimerad 

kopia på giltig legitimationshandling för behörig firmatecknare samt ett aktuellt registreringsbevis 

som styrker firmateckning bifogas anmälningssedeln för att den ska vara giltig. Juridisk person ska 

även fylla i information under avsnittet ”Ägare” på anmälningssedeln för att den ska vara giltig.



Tilldelning

Beslut om tilldelning av aktier kommer att fattas av de säljande aktieägarna och bolagets 

styrelse i samråd med Avanza. Det datum då anmälan inges är inte avgörande för tilldelningen. 

Om Erbjudandet övertecknas kan anmälan resultera i utebliven tilldelning eller tilldelning av ett 

lägre antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom 

slumpmässigt urval. Anställda i Bolaget kommer att erhålla förtur vid tilldelning.

Besked om tilldelning

Tilldelning beräknas komma att ske omkring den 18 maj 2017. Tilldelningsbesked kommer att lämnas 

genom att en avräkningsnota sänds ut till dem som erhållit tilldelning i Erbjudandet. Som kund hos 

Avanza Bank meddelas du genom upprättande av nota på din depå, vilket beräknas ske omkring den 

19 maj. De som inte tilldelas några aktier erhåller inget meddelande.

Betalning

För den som är depåkund hos Avanza Bank ska likvida medel för betalning av tilldelade aktier 

finnas disponibelt på depån när anmälningsperioden avslutas den 17 maj 2017. För den som inte 

är depåkund hos Avanza Bank ska full betalning för tilldelade aktier erläggas kontant senast två 

dagar efter utsänd avräkningsnota, det vill säga omkring den 23 maj 2017. Betalning ska ske enligt 

anvisningar på utsänd avräkningsnota. Styrelsen har rätt att förlänga betalningstiden.

Observera att om tillräckliga medel inte finns på depån den 23 maj 2017 (avser Avanza Banks 

depåkunder) eller om full betalning inte erläggs i tid, kan tilldelade aktier komma att överlåtas till 

annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, 

kan den som erhöll tilldelning av dessa aktier i Erbjudandet komma att få svara för mellanskillnaden. 

Observera att din anmälan är bindande.

Erhållande av aktier

Sedan betalning för tilldelade aktier har erlagts levereras aktierna genom bokföring på tecknarens 

vp-konto eller depå hos bank eller annan förvaltare med början omkring 23 maj 2017. Kunder som 

tecknar och betalar via Avanzas internettjänst erhåller aktier omkring den 19 maj 2017. Avisering till 

aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 



Handel i aktien

Bolagets aktier är listade på NASDAQ OMX First North. Aktien handlas under kortnamnet DIAH och 

har ISIN SE0001606906. En börspost omfattar en (1) aktie.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som enligt styrelsens bedömning 

innebär att det inte ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja Erbjudandet. Sådana 

omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och kan avse såväl 

omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att deltaga i Erbjudandet av styrelsen 

i Bolaget bedöms som otillräckligt. Om Erbjudandet återkallas kommer inkomna anmälningar att 

bortses från samt eventuell inbetald likvid att återbetalas.

Offentliggörande av utfall

Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande vilket beräknas att ske 

omkring den 19 maj 2017.

Övrig information

I det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare kommer Avanza Bank att ombesörja att 

överskjutande belopp återbetalas. Belopp understigande 50 kronor kommer dock inte att utbetalas. 

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Om 

likviden inbetalats för sent eller är otillräcklig kan anmälan om förvärv också komma att lämnas 

utan avseende. Erlagd likvid kommer då att återbetalas. Avanza Bank agerar emissionsinstitut åt 

Bolaget. Att Avanza Bank är emissionsinstitut innebär inte i sig att banken betraktar den som anmält 

sig i Erbjudandet (”förvärvaren av aktier”) som kund hos banken för placeringen, förutom i de fall 

tecknaren av aktier har anmält sig via Avanza Banks internetbank. Följden av att Avanza Bank inte 

betraktar tecknaren av aktier som kund för placeringen är att reglerna om skydd för investerare i 

lagen 2007:528 om värdepappersmarknaden inte kommer att tillämpas på placeringen. 

Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning 

kommer att ske beträffande placeringen. Tecknaren av aktier ansvarar därmed själv för att denne har 

tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med placeringen.

Frågor

Eventuella frågor från den som är depåkund hos Avanza Bank hanteras via kundsupport på 

tel: 08-5622 5000.



1. Komplexa produkter 
Allt fler produkter får allt mer datakraft i form av inbyggda datorer och datorstyrda sensorer, som 

kopplas samman i allt mer avancerade lokala nätverk. En bil av idag kan till exempel ha över 100 

inbyggda datorer och över 1 gigabyte mjukvara. 

2. Internet of Things
Allt oftare kopplas produkter med inbyggd datakraft upp mot varandra och mot Internet (detta brukar 

ofta kallas för ”Internet-of-Things”, eller endast ”IoT”). På så vis blir de kommunicerbara 24/7. Detta 

skapar förutsättningar för helt nya tjänster, vilket i sin tur ökar behovet av lokal datakraft i den aktuella 

produkten.

De två ovanstående trenderna ger näring till varandra och skapar accelerationseffekter inom en 

mängd områden.  Tillsammans utgör de källan till den enorma potential som finns inom Autotech. 

Diadroms affärsidé är att leverera tjänster och lösningar med hög kvalitet inom diagnostik för 

Autotech.  Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att realisera den fulla potentialen i deras teknik

Diadrom befinner sig i gränssnittet av två mycket 
kraftfulla trender

DIADROM OCH AUTOTECH

Diadrom är ett specialistbolag med inriktning mot det snabbväxande 
området diagnostik av Autotech. Bolaget är den ledande konsulten i 
Skandinavien inom området



DIAGNOSTIK AV AUTOTECH
Diadrom är ledande inom utvecklingen av LCMS, via egna produkter och 
konsulttjänster.

1. Life Cycle Management Systems (LCMS)  

LCMS är idag ett område med två decennier på nacken men som en följd av potentialen i att koppla 

upp saker mot Internet och mot varandra (IoT) har utvecklingen accelererat de senaste åren. 

Det kommer inte minst av att allt fler typer av produkter blir aktuella att diagnostisera, bevaka och 

förbättra genom datakommunikation och mjukvara. Kombinationen av allt fler produkter med allt mer 

avancerade inbyggda system med allt större möjligheter att kommunicera med omgivningen har 

skapat en mycket komplex och krävande miljö. 

Samtidigt ryms här mängder av effektivitetsvinster, kvalitetsförbättringar, och skapande av nya 

innovativa tjänster och affärsmodeller.

2. Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) 

ADAS är ett område som fullkomligen har exploderat de senaste åren. Från att inledningsvis handla 

om passivt förarstöd isolerat till enstaka funktioner (t.ex. ABS-bromsar) handlar ADAS idag om djupt 

integrerade och aktiva system som hela tiden bevakar centrala funktioner och parametrar för att 

förenkla och varna eller t.o.m. ta över fordonet från föraren (t.ex. aktiv bromsfunktion). Utvecklingen 

är fortfarande i sin absoluta linda och det finns väldigt mycket kvar att göra i resan mot det helt 

autonoma fordonet. 

Och precis som för LCMS kan man räkna med att mycket av det som nu utvecklas inom 

fordonssektorn kommer att kunna återanvändas och anpassas för andra sektorer i ett senare skede. 

Diadrom fokuserar på två områden av Autotech



DIADROMS MARKNAD & ORGANISATION
Fordonsindustrin och många andra tyngre teknikdrivna industrier genomgår just nu en andra våg av 

digitalisering där kombinationen av datoriserade sensorer, datakraft och IoT skapar helt nya förutsätt-

ningar och möjligheter. Fordonsindustrin går i bräschen för den här utvecklingen, vilket förklarar varför 

man ofta benämner teknikområdet för just Autotech. 

Få ifrågasätter idag den värdepotentialen i car-pooling, de positiva miljö- och hälsoeffekterna av eld-

rivna fordon i storstäderna eller möjligheterna till att rädda liv och öka livskvalité med ny digitalt styrd 

teknik. Kombinationen av stora ekonomiska, miljömässiga och politiska vinster forcerar utvecklingen 

inom Autotech. 

Det pågår ett veritabelt mjukvarukrig i forndonsbranschen. Ska Internetbjässar som Google, nykom-

lingar som Tesla, service providers som Uber, chiptillverkare som Intel eller redan väletablerade biltill-

verkare som Volvo Personvagnar dominera fordonssektorn i framtiden? Svaret är att de alla kommer 

att en plats i den nya marknadsstruktur som håller på att formas men att det är graden av teknikinne-

håll kommer vara den avgörande faktorn för respektive parts stryka och framgång.

Som specialist på diagnostik av Autotech deltar Diadrom i projektledning, design och utveckling av 

de system som omgärdar den nya tekniken. Diadrom deltar även, fast i mindre utsträckning, direkt i 

utvecklingsprojekt av specifika Autotech-applikationer. 

Utöver konsultuppdrag inom Autotechområdet har Diadrom tre produktkoncept som man licensierar 

ut till kunder.

Diadroms kunder utgörs framför allt av fordonstillverkare, underleverantörer till fordonsindustrin, flot-

toperatörer samt tillverkare av avancerade maskiner och utrustningar. Några av Diadroms kunder är: 

Volvo Personvagnar, AB Volvo, Scania, Geely, Mitsubishi, LG Innotek, LG Electronics, CEVT, FMV, Orio, 

Västtrafik, BAE Systems, SAAB AB, Lynk & Co, NEVS och Bombardier.

Verksamheten bedrivs genom tre dotterbolag som ägs till 100% av moderbolaget Diadrom Holding 

AB (publ).

DIADROM 
HOLDING AB

DIADROM 
INFORMATICS 

DIADROM 
KONSULT AB

DIADROM 
SYSTEMS AB



Ekonomisk översikt

Detta kapitel ger en översikt av bolagets ekonomi, mer detaljer återfinns i årsredovisningar och 

kvartalsrapporter på bolaget hemsida (www.diadrom.se).

Bolagets senaste kvartalsrapporten (kvartal 1 2017) offentliggjordes den 21 april 2017. Följande tabell 

ger en översikt av kvartal 1 för åren 2017, 2016 och 2015 (beloppen är i Tkr).

2017  Q1 2016 Q1 2015 Q1

Omsättning 15,256 10,641 13,658

Rörelseresultat (EBIT) 2,739 1,358 2,451

Resultat efter skatt 2,136 1,062 1,922

Rörelsemarginal % 18.0% 12.8% 17.9%

2016 2015 2014

Omsättning 46,563 45,947 53,708

Rörelseresultat (EBIT) 7,065 5,174 9,172

Resultat efter skatt 5,460 3,980 7,130

Rörelsemarginal % 15.2% 11.3% 17.1%

Avkastning på eget kapital (%) 37% 24% 37%

De tre senaste åren summeras i följande tabell (beloppen är i Tkr):

Aktieägare Aktieinnehav 
02-maj-17

Andel av kapital 
och röster

AB Apprecia (Fredrik Ljungberg & Frederik Kämmerer) 2,405,120 33.03%

Dunross & Co AB 787,500 10.82%

Henrik Kristensen 729,240 10.01%

Henrik Fagrell 595,140 8.17%

Per Dahlberg 543,140 7.46%

Fredric Elisson 125,400 1.72%

Övriga aktieägare 2,096,100 28.79%

Summa 7,281,640 100.00%

Aktien och ägarstruktur

Bolagets aktier är listade på NASDAQ OMX First North. Aktien handlas under kortnamnet DIAH och 

har följande ISIN-kod SE0001606906. En börspost omfattar en (1) aktie.

Nedan följer en tabell med Diadroms ägarstruktur

De sex aktiva ägarna i tabellen ovan deltar i ägarspridningen pro rata.



Styrelse, revisor och ledande befattningshavare
DIADROM HOLDING AB publ

Fredrik Ljungberg, f 1970 

Styrelseordförande, Fil Dr och docent informatik

Henrik Kristensen, f 1967

Styrelseledamot, 

Ek Dr i Företagsekonomi och Fil Dr i Psykologi

Fredric Eliasson, f 1968

Styrelseledamot, Fil Kand Systemvetenskap

Frederik Kämmerer, f 1968 

Styrelseledamot, Fil Lic informatik, Ekon Mag 

REVISOR

PricewaterhouseCoopers AB med Johan 

Palmgren, Göteborg som huvudansvarig.

CERTIFIED ADVISOR

Bolagets Certified Adviser NASDAQ OMX First 

North är Partner Fondkommission AB 

(telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) 

Utdelningspolicy och historik

Diadroms policy för ordinarie utdelning är att överföra 50 % till 80 % av resultatet till aktieägarna 

förutsatt att en passande kapitalstruktur kan bibehållas. Målsättningen är också att åstadkomma en 

utdelning med jämn tillväxt över tiden. 

Aktiebaserade incitamentsprogram

Det finns för närvarande inga särskilda system eller incitamentsprogram för personalens förvärv av 

aktier eller liknande. 

Teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev

Det finns för närvarande inga optionsprogram eller konvertibla skuldebrev.

2016 2015 2014 2013 2012

Utdelning, kr 0.75 0.70 1.00 1.40 1.00

Direktavkastning (stängningskurs vid 
utdelningens offentliggörande), % 

5.36% 6.42% 6.71% 8.92% 6.71%

Henrik Fagrell, f 1972 

VD, Fil Dr Informatik

Håkan Andreasson, f. 1952, 

Ekonomichef

Carl Johan Andersson, f 1975 

Gruppchef, Fil Kand Elektroteknik 

Viktor Eliasson, f 1985

Försäljningschef, MBA 

Kent Tarrach, f. 1970

Gruppchef, Fil Mag Datavetenskap

Anna Hellring, f 1977 

Gruppchef, Civilingenjör Datateknik

Teresia Persson, f 1980 

Gruppchef, Civilingenjör Teknisk Fysik 

LEDNING

STYRELSE


