
 

 
 
Pressmeddelande 
Stockholm 22 februari 2019 
 
 
 
ADDvise Group AB (publ) föreslår riktad emission till garanter i samband med 
den företrädesemission som övertecknades – Regulatorisk information 
 
 
ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av 
43 042 288 units som offentliggjordes den 12 december 2018 (”Företrädesemissionen”). I 
samband med detta genomförs riktade emissioner i enlighet med garantiavtal till de garanter 
i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av aktier 
(”Ersättningsemissionerna”). Teckningskursen i Ersättingsemissionerna är fastställd till 0,638 
SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av fordran.  
 
Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen hade garanterna möjlighet att 
välja att erhålla sin garantiersättning i form av kontanter eller aktier. Ett antal garanter har 
valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier av serie B i Bolaget. Med 
anledning av detta kommer Bolaget kalla till en extra bolagsstämma som planeras att hållas 
den 12 mars 2019, för att besluta om riktade emissioner om totalt 2 005 526 aktier av serie 
B till garanterna. 
 
Extra bolagsstämman föreslås dels fatta beslut om emission av 1 058 248 aktier av serie B 
till de garanter som tillhör den så kallade LEO-kretsen (dessa är Fredrik Celsing, 
styrelseledamot, Kivsvalk AB (Rikard Akhtarzand, styrelseledamot och VD), Meg Tivéus AB 
(Meg Tivéus, styrelseledamot) samt Tuida Holding AB (Staffan Torstensson, 
styrelseordförande), dels fatta beslut om emission av 947 278 aktier av serie B till de externa 
garanterna (dessa är Nordnet Pension, Mangold Fondkommission AB samt Wilhelm 
Christerson).  
 
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionerna är att 
uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal.  
 
Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs av respektive 
persons garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 0,638 SEK per aktie, vilket är 
den volymvägda genomsnittskursen för ADDvise aktie av serie B under teckningstiden från 
den 17 januari till den 31 januari. Genom den riktade emissionen ökar ADDvise antal aktier 
med 2 005 526 aktier av serie B till totalt 88 090 102 aktier, varav 7 619 439 aktier av serie A 
och 80 470 663 aktier av serie B. Aktiekapitalet ökar genom Ersättningsemissionerna med 
totalt 200 552,60 SEK till 8 809 010,20 SEK. Utspädningen med anledning av den riktade 
emission uppgår till 2,28 procent. 
 
  



 

Nedan presenteras de garanter som begärt att erhålla sin respektive garantiersättning i form 
av aktier av serie B i Bolaget. 
 
Externa: 
Nordnet Pension 
Mangold Fondkommission AB 
Wilhelm Christerson 
 
LEO-kretsen: 
Fredrik Celsing 
Kivsvalk AB (Rikard Akhtarzand) 
Meg Tivéus AB (Meg Tivéus) 
Tuida Holding AB (Staffan Torstensson) 
 
Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat 
pressmeddelande idag, den 22 februari 2019. 
 
Rådgivare 
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal 
rådgivare till ADDvise i samband med Företrädesemissionen. 

För mer information vänligen kontakta: 
Rikard Akhtarzand, VD 
Tel: +46 765-25 90 71 
E-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 
Hemsida: www.addvisegroup.se  

Denna information är sådan som ADDvise Group AB (publ) är skyldiga att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl 08:30 CET. 
 
Om ADDvise 
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och 
forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två 
affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig 
förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både 
geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och 
Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är Bolagets Certified 
Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.   
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Viktig information 

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att förvärva, teckna aktier eller på annat sätt 
handla med aktier, units eller andra värdepapper i ADDvise. Inbjudan till berörda personer 
att teckna units i ADDvise har endast skett genom det investeringsmemorandum som 
ADDvise offentliggjorde den 16 januari 2019. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller 
indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där 
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. 

Varken uniträtter, betalda tecknades units (”BTU”), nyemitterade aktier eller 
teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller 
delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade 
aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt United 
States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, i 
Australien, Japan, Kanada eller i något annat land där transaktionerna ovan eller distribution 
av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att 
prospekt/investeringsmemorandum upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd 
företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.  

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper 
som ges ut i med anledning av transaktionerna kommer inte att erbjudas till allmänheten i 
USA. 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar 
ADDvise aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som 
”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck 
som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör 
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända 
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och 
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida 
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som 
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade 
uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan 
ändras utan underrättelse därom. ADDvise lämnar inga utfästelser om att offentliggöra 
uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller 
liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning. 


