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Viktig information 

Vissa definitioner 
Med ”Ortivus” eller ”Bolaget” avses, beroende på sammanhang, Ortivus AB (publ), org. nr 556259-1205, (ett svenskt publikt 
aktiebolag), den koncern som Ortivus AB (publ) ingår i eller ett dotterbolag till Ortivus AB (publ). Med ”Koncernen” avses den 
koncern där Ortivus AB (publ) är moderbolag.  Med ”Erbjudandet” eller ”Företrädesemissionen” avses förestående nyemission i 
Bolaget om högst 5 662 687 aktier av serie B med företrädesrätt att teckna för befintliga aktieägare i Bolaget. Med 
”Informationsbroschyr” avses föreliggande dokument som har upprättats med anledning av Erbjudandet. Hänvisning till ”SEK” eller 
kronor avser svenska kronor, hänvisning till ”EUR” avser euro, hänvisning till ”GBP” avser engelska pund och hänvisning till ”USD” 
avser amerikanska dollar. Med ”K” avses tusen och med ”M” avses miljoner. 

Upprättande av Informationsbroschyr 
Ett prospekt har ej upprättats med anledning av Erbjudandet eftersom emissionsbeloppet understiger 2,5 miljoner euro. Ett prospekt 
har ej heller upprättas vid upptagande till handel på Nasdaq Stockholm Small Cap av de aktier som avses nyemitteras då dessa är 
utbytbara mot aktier som redan tagits upp till handel på samma reglerade marknad samt att dessa aktier under en tolvmånadersperiod 
utgör mindre än 20 % av det antal värdepapper som redan tagits upp till handel på samma reglerade marknad.  

Med prospekt avses vad som definieras enligt bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, 
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”), EU-kommissionens förordning (EG) nr 09/2004 samt 
tillämpliga delar av Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129. Informationsbroschyren har därför heller inte 
godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen om handel med finansiella 
instrument. 

Förutom vad som uttryckligen anges häri, har ingen finansiell information eller annan information i Informationsbroschyren reviderats 
eller granskats av Bolagets revisor. För Informationsbroschyren och Erbjudandet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av denna 
Informationsbroschyr, Erbjudandet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid 
Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. 

Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder i förhållande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige 
som skulle tillåta att Erbjudandet lämnas, spridning av Informationsbroschyren eller annan information hänförlig till Erbjudandet, 
Bolaget eller dess aktier, eller att eventuella teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier på annat sätt erbjuds, tecknas, 
säljs, överförs eller innehas. Erbjudandet riktar sig således inte, direkt eller indirekt, till allmänheten i andra länder än Sverige. 

Det noteras att Erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta, är medborgare eller på annat sätt har hemvist i USA, 
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Förenade Arabemiraten, Isle of Man, 
eller i någon annan jurisdiktion där Erbjudandet eller distribution av Informationsbroschyren eller annan information hänförlig till 
Erbjudandet, eller där teckning, försäljning eller överföring av eventuella teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier eller 
deltagande i övrigt strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än 
de som följer av svensk lag. Informationsbroschyren, anmälningssedeln och/eller andra dokument hänförliga till Erbjudandet får 
följaktligen inte distribueras i eller till någon jurisdiktion där distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot 
lagarna eller reglerna i sådan jurisdiktion. Personer som mottar exemplar av denna Informationsbroschyr måste informera sig om 
och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Bolaget 
tar inte något juridiskt ansvar för några överträdelser av sådana restriktioner, oavsett om sådana överträdelser begås av en potentiell 
investerare eller någon annan. Bolaget förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara anmälan om aktieteckning 
som Bolaget eller dess uppdragstagare anser vara i strid mot det ovanstående eller kan inbegripa en överträdelse eller ett åsido-
sättande av lagar, regler eller föreskrifter i någon jurisdiktion. 

Risker 
En investering i värdepapper är förenad med vissa risker och investerare uppmanas att särskilt läsa avsnittet ”Riskfaktorer”. När 
investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget och Erbjudandet, inklusive föreliggande 
sakförhållanden och risker.  

Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga 
investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i Informationsbroschyren. Ingen person är behörig att lämna 
någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i Informationsbroschyren. Om så ändå sker ska sådan 
information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget och Bolaget ansvarar inte för sådan information eller sådana 
uttalanden. Varken publiceringen av Informationsbroschyren eller några transaktioner som genomförts med anledning härav ska 
under några omständigheter anses innebära att uppgifterna häri är korrekta och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för 
offentliggörande av Informationsbroschyren n eller att det inte har förekommit någon förändring i Bolagets verksamhet efter nämnda 
dag. Dokument som denna informationsbroschyr hänvisar till anses vara utfärdade vid den tidpunkt som dessa är daterade.  

Rådgivare samt emissionsinstitut 
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut avseende Företrädesemissionen.  Rasmusson & Partners Advokat AB 
är legal rådgivare i samband med Erbjudandet.  
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Villkor för erbjudandet i sammandrag 

Erbjudandet 

Erbjudandet omfattar teckning av högst 5 662 687 aktier av serie B i Bolaget med företrädesrätt att teckna för befintliga 
aktieägare i Bolaget.  

En (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, som innehas på avstämningsdagen den 21 februari 2019, berättigar till två (2) tecknings-
rätter. Det krävs två (11) teckningsrätter för teckning av en ny (1) B-aktie. 

Emissionsvolym 

9,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

Marknadsplats 

Nasdaq Stockholm 

ISIN-koder och aktiens kortnamn 

Aktier av serie A ISIN-kod:  SE0000188930 

Aktier av serie B ISIN-kod:  SE0000123085 

Aktiens kortnamn:  ORTI 

ISIN-kod teckningsrätt; SE0012308187 

ISIN-kod BTA:  SE0012308195 

Kortnamn för BTA: ORTI BTA B 1 

Avstämningsdag 

21 februari 2019 

Teckningsperiod 

26 februari – 12 mars 2019  

Teckning och betalning med företrädesrätt 

Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning under teckningsperioden. 

Handel med teckningsrätter 

26 februari – 8 mars 2019 

Finansiell kalender 

Årsredovisning:  20 mars 2019 

Delårsrapport kvartal 1 2019:  3 maj 2019 

Årsstämma 2019:  6 maj 2019 

Teckningsåtagande och garanti 

Bolagets huvudaktieägare Ponderus Invest AB, som innehar cirka 30,7 % av aktierna i Bolaget, har åtagit sig att utnyttja hela 
sin företrädesrätt och teckna och betala sin andel av företrädesemissionen, motsvarande cirka 2,8 MSEK och cirka 30,7% av 
Erbjudandet. Vidare har Ponderus Invest AB tillsammans med andra investerare/aktieägare lämnat tecknings- och garanti-
förbindelser som säkerställer att nyemissionen blir fulltecknad. Garantiprovision utgår med 5% av garanterat belopp mot-
svarande totalt 226 612 kronor. 

Vissa definitioner och förkortningar 

Definitioner och förkortningar anges under rubriken ”Viktig information” i ovan. 
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Inbjudan till teckning av aktier i Ortivus AB (publ) 

Erbjudandet 
Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 18 februari 2019 godkändes styrelsens beslut från den 23 januari 2019 om att öka 
Bolagets aktiekapital genom en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. 

Genom Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital öka med högst 1 981 940,45 SEK genom utgivande av högst 5 662 687 nya B-
aktier. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. 
Avstämningsdag för deltagande i Erbjudandet är den 21 februari 2019. Aktieägarna kommer att erhålla två (2) teckningsrätter 
för varje A-respektive B-aktie som innehas på avstämningsdagen. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny 
B-aktie. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska dessa tilldelas aktieägare och andra 
investerare i enlighet med vad som anges i avsnittet ”Villkor och anvisningar”. Teckning av de nya aktierna ska ske under 
perioden från och med den 26 februari 2019 till och med den 12 mars 2019, eller den senare dag som bestäms av styrelsen 
samt i övrigt i enlighet med vad som anges i avsnittet ”Villkor och anvisningar”. Teckningskursen är 1,60 SEK per aktie, vilket 
innebär att Erbjudandet, om den fulltecknas, sammanlagt tillför Bolaget cirka 9,1 MSEK, innan avdrag för transaktionsrelaterade 
kostnader. 

Utspädning m.m. 
Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas kommer antalet B-aktier i Bolaget att öka från 29 482 099 till 35 144 786, vilket motsvarar 
en ökning av antalet B-aktier med 19,2 procent. Det totala antalet aktier (av Serie A och B) kommer att öka från 31 144 781 
till 36 807 468, motsvarande en ökning med 18,2 procent. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer att få 
sin ägarandel utspädd med högst cirka 15,4 procent baserat på det totala antalet utestående aktier efter Erbjudandet. 
Aktieägare som äger A-aktier och/eller B-aktier har möjlighet att ekonomisk kompensera sig för utspädningseffekten genom 
att sälja sina teckningsrätter senast den 8 mars 2019. 

Teckningsåtagande och garanti 
Bolagets huvudaktieägare Ponderus Invest AB, som innehar cirka 30,7 % av aktierna i Bolaget, har den 20 januari 2019 åtagit 
sig att utnyttja hela sin företrädesrätt och teckna och betala sin andel av företrädesemissionen, motsvarande cirka 2,8 MSEK 
och cirka 30,7% av Erbjudandet. Därutöver har Ponderus Invest AB tillsammans med vissa andra investerare/aktieägare1 
lämnat tecknings- och garantiförbindelser som säkerställer att Företrädeemissionen blir fulltecknad. Garantiprovision om 5% 
utgår på garanterat belopp, vilket medför en total garantiprovision på 226 612 kronor. I avvaktan på att den garanterade 
företrädesemissionen genomförs har Ponderus Invest AB ställt ut en kapitaltäckningsgaranti till förmån för bolaget. Ponderus 
Invest AB har vidare åtagit sig gentemot Bolaget bland annat att inte frånhända sig, pantsätta eller låna ut sina aktier från och 
med dagen då teckningsåtagandet ingicks till och med sista dagen för teckningsperioden för Erbjudandet. 

Styrelsen för Bolaget bedömer att Ponderus Invest AB samt övriga inverterare/aktieägare som utfärdat garantin har god 
kreditvärdighet och således kommer att kunna infria sitt åtagande. Detta åtagande är emellertid inte säkerställda genom 
bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning eller liknande arrangemang. 

Kostnader relaterat till Erbjudandet 
Bolagets kostnader hänförliga till Erbjudandet, beräknas uppgå till omkring 0,8 MSEK. Sådana kostnader är framförallt 
hänförliga till kostnader för garantiprovision, rådgivare, emissionsinstitut, Nasdaq, Euroclear, kostnader för tryck och utskick 
m.m. 

Härmed inbjuds aktieägarna i Ortivus AB (publ) att med företrädesrätt teckna nya aktier och övriga att utan företrädesrätt 
att teckna nya aktier i enlighet med villkoren i denna Informationsbroschyr. 

Danderyd den 25 februari 2019 

Ortivus AB (publ) 

Styrelsen 

 

                                                           
 

1 Se avsnitt ”Teckningsförbindelse och garantiåtagande” under rubrik ”Övrigt” avseende information om de som har ingått tecknings- och 
garantiförbindelser. 



Så här gör du för att teckna aktier 

    
Inbjudan till teckning av aktier i Ortivus AB (Publ)  5(32)
 

Så här gör du för att teckna aktier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SÅ HÄR UTNYTTJAR DU DINA 
TECKNINGSRÄTTER 
Elva (11) teckningsrätter berättigar till 
teckning av en (1) ny B-aktie. 
Teckningskursen är 1,60 SEK per aktie. 

TIDSPLAN 
21 februari 
Avstämningsdag 
 
26 februari 
Teckningsperioden påbörjas 
 
26 februari 
Första dag för handel med 
teckningsrätter och BTA 
 
8 mars 
Sista dag för handel med 
teckningsrätter 
 
12 mars 
Teckningsperioden avslutas 
 
18 mars 
Offentliggörande av utfall 

1. DU TILLEDLAS 
TECKNINGSRÄTTER 
För varje aktie som du innehade den 21 
februari 2019 erhålls två (2) Tecknings-
rätter. 

TECKNING GENOM KONTANT BETALNING
För dig som har VP-konto: 

EN (1) 
AKTIE 

TVÅ (2)
TECKNINGS-

RÄTTER

Om du köpt, sålt eller överfört 
Teckningsrätter till/från ditt VP-konto, fyll i 
den särskilda anmälningssedeln  som kan 
laddas ned från Bolagets hemsida samt kan 
beställas från Hagberg & Aneborn via 
telefon eller e-post. Anmälningssedeln skall 
vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast 
15:00 den 12 mars 2019. 

Betala som du gör med andra 
bankgiroinbetalningar, t ex via 
internetbank eller 
bankkontor senast den 12 
mars 2019 

För dig som har depå: 

Om du har aktier i Ortivus i en depå hos bank eller värdepappersinstitut får du 
information från din förvaltare om det antal Teckningsrätter som du erhållit.

SÅ HÄR TECKNAR DU AKTIER UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER 

Fyll i anmälningssedel för teckning utan 
teckningsrätter som kan laddas ned från 
Bolagets hemsida samt beställas från Hagberg 
& Aneborn. 

Om du blir tilldelad aktier får 
du en avräkningsnota som ska 
betalas enligt dess instruktion. 

Anmälningssedeln ska vara 
Hagberg & Aneborn tillhanda 
senast 15:00 den 12 mars 
2019. 

För dig som har depå: 

NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE
För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: 
- utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna aktier senast den 12 mars 2019; eller 
- senast den 8 mars 2019 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte ska utnyttjas för teckning av aktier 
Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav ska kontakta sin förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning 
ska ske. 

Teckning och betalning ska ske genom respektive förvaltare. Följ de instruktioner du får 
från din förvaltare. 

ELVA (11)
TECKNINGS-

RÄTTER

EN (1) NY 
B-AKTIE 

Om du avser utnyttja samtliga 
Teckningsrätter, använd den förtryckta 
inbetalningsavin från Euroclear.

Om du har aktierna i Ortivus på 
ett VP-konto hos Euroclear 
framgår det antal Tecknings-
rätter som du erhåller på 
emissionsredovisningen från 
Euroclear. 

Följ de instruktioner du får 
från din förvaltare. 
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Villkor och anvisningar 

Företrädesrätt till teckning 

Aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna två (2) nya B-aktier för varje elva (11) innehavda aktier, oavsett aktieslag, 
per avstämningsdagen den 21 februari 2019. 

Teckningskurs 

Teckningskursen är 1,60 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej.  

Avstämningsdag 

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 21 februari 2019. Sista dag 
för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 19 februari 2019. Första dag för handel i 
Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 20 februari 2019. 

Teckningstid 

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 26 februari 2019 till och med den 12 
mars 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, vilket ska ske senast sista dagen i tecknings-
perioden och offentliggöras av Bolaget. 

Teckningsrätter 

En (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, som innehas på avstämningsdagen den 21 februari 2019, berättigar till två (2) tecknings-
rätter. Det krävs elva (11) teckningsrätter för teckning av en ny (1) B-aktie. 

Handel med teckningsrätter 

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden 26 februari 2019 till och med 8 mars 2019. 
Aktieägare ska 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 B-aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämnings-
dagen.  

Ej utnyttjade teckningsrätter 

Teckningsrätter som ej sålts senast den 8 mars 2019 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 12 mars 2019 kommer 
att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter. 

Emissionsredovisning och anmälningssedlar 

Direktregistrerade aktieägare 

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 21 februari 2019 var registrerade i den av 
Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, 
särskild anmälningssedel med stöd av teckningsrätter, anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter, följebrev 
tillsammans med villkor och anvisningar. Informationsbroschyr med ytterligare information om Bolagets verksamhet, 
produkter, villkoren för företrädesemissionen m.m. kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.ortivus.se samt 
hos Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se för nedladdning. 

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. 

Teckning med stöd av företrädesrätt  

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 
26 februari 2019 till och med den 12 mars 2019. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå 
mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ. 

 

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear  
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta 
inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda 
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anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta 
texten. Anmälan är bindande. 

 

2. Särskild anmälningssedel 
I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear 
ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de 
instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska 
därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Hagberg & Aneborn via telefon eller e-post enligt 
nedan. 
  
Särskild anmälningssedel ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15.00 den 12 mars 2019. Eventuell 
anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälnings-
sedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer 
enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas 
utan avseende. Anmälan är bindande. 
 
Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till: 
 
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB 
Ärende: Ortivus 
Valhallavägen 124 
114 41 Stockholm 
 
Tfn: 08-408 933 50 
Fax: 08-408 933 51 
Email: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel) 

Förvaltarregistrerade aktieägare 

Aktieägare vars innehav av aktier i Ortivus är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissions-
redovisning. Dock utsänds följebrev med hänvisning till Informationsbroschyren som finns tillgängligt på bolagets hemsida 
www.ortivus.se samt på Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se. Teckning och betalning ska ske i enlighet 
med anvisningar från respektive förvaltare. 

Teckning utan stöd av företrädesrätt  

Teckning av B-aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av B-aktier med företrädesrätt, det vill 
säga från och med den 26 februari 2019 till och med 12 mars 2019. Styrelsen i Ortivus förbehåller sig rätten att under alla 
omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i 
teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget. 

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan teckningsrätter ifylls, under-
tecknas och därefter skickas eller lämnas till Hagberg & Aneborn med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan 
beställas från Hagberg & Aneborn via telefon eller e-post enligt ovan. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets 
hemsida www.ortivus.se samt från Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se. 

Anmälningssedeln ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15.00 den 12 mars 2019. Anmälningssedel som sänds med 
post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart 
den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan 
är bindande.  

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning av B-aktier utan företräde till sin 
förvaltare enligt dennes rutiner. 

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt 

För det fall inte samtliga B-aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens 
högsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier till de som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelnings-
grunder: 

i) I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som även tecknat aktier med 
stöd av teckningsrätter (och angett detta på anmälningssedeln), oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen 
eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning 
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
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ii) I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som endast anmält sig för 
teckning utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som 
var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

iii) I sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de parter som åtagit sig att garantera Företrädesemissionen i 
förhållande till garanterat belopp och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt  

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i 
form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något 
meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan antal 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.  

De som tecknar aktier utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares 
rutiner. 

Aktieägare bosatta i utlandet 

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 
Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Förenade Arabemiraten och Isle of Man) vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädes-
emissionen, kan vända sig till Hagberg & Aneborn på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund 
av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, 
Sydkorea, Schweiz, Förenade Arabemiraten och Isle of Man kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med 
registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare 
i dessa länder. 

Betald tecknad aktie (BTA)  

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter 
betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på 
tecknarens VP-konto. De nytecknade antal aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit 
registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske omkring den 28 mars 2019.  

Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del av Företrädesemissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna 
möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande emission, kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien 
benämns ”BTA 1” i Euroclear. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En 
andra serie av BTA (”BTA 2”) kommer att utfärdas för teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat 
inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart Företrädesemissionen slutgiltigt registrerats på 
Bolagsverket vilken beräknas ske omkring den 28 mars 2019. 

Handel med BTA 

Handel med BTA kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm mellan 26 februari 2019 och till dess att Bolagsverket registrerat 
Företrädesemissionen och BTA omvandlats till B-aktier. 

Leverans av aktier  

Omkring sju dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTA till B-aktier utan särskild 
avisering från Euroclear Sweden AB. 

Garantier och teckningsförbindelser 

Emissionen är till 100 procent säkerställd genom tecknings- och garantiförbindelser. För fullständig information hänvisas till 
Informationsbroschyrens avsnitt ”Tecknings- och garantiförbindelser” under rubrik ”Övrigt”. 

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen 

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen genom ett 
pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 18 mars 2019. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Ortivus 
hemsida www.ortivus.se.  

Tillämplig lagstiftning 

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt. 
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Aktiebok 

Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och 
kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.  

Rätt till utdelning 

De nya B-aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter 
det att de nya B-aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. De nya B-
aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga B-aktierna. 

Aktieägarnas rättigheter 

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av 
Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).  

Handel i B-aktien 

Bolagets A-aktier och B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Aktierna handlas under kortnamnet ORTI A och 
har ISIN-kod SE0000188930 respektive ORTI B med ISIN-kod SE0000123085. De nya B-aktierna tas upp till handel i samband 
med att omvandling av BTA till B-aktier sker vilket beräknas ske under den första veckan i april 2019. 

Utspädning 

Full teckning i Företrädesemissionen innebär att antalet B-aktier i Bolaget ökar från 29 482 099 aktier till 35 144 786 B-aktier 
vilket motsvarar en ökning av antalet B-aktier med 19,2 procent. Det totala antalet aktier (av Serie A och B) kommer att öka 
från 31 144 781 till 36 807 468 vilket motsvarar en utspädningseffekt om 15,4 procent (beräknat som antalet nya aktier till 
följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission).  

Övrigt  

För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Hagberg & Aneborn att ombesörja 
att överskjutande belopp återbetalas. Hagberg & Aneborn kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om 
ett bankkonto som Hagberg & Aneborn kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande 
belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller 
modifiera en teckning av nya aktier.  

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för 
sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning 
komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. 
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Bakgrund och motiv 

Marknadsutveckling 
Under 2018 upplevde Ortivus att en andra digitaliseringsvåg tog fart inom akutsjukvården. Förfrågningar om Bolagets lösningar 
ökade märkbart på huvudmarknaderna Sverige och Storbritannien, liksom även på andra marknader. Drivande bakom 
utvecklingen är det ökade trycket på akutsjukvården som finns i hela västvärlden när vårdbehoven ökar med en växande och 
åldrande befolkning samtidigt som de moderna mobilnäten i allt större utsträckning snabbt och säkert kan överföra stora 
mängder information.  

Sjukhusens patientsystem är idag allt mer standardiserade med modernare gränssnitt som möjliggör enklare integrering mot 
externa system. I Storbritannien färdigställdes nyligen ett nationellt patientregister (Summary Care Record) för 47 miljoner 
medborgare.  Genom Ortivus integration av Summary Care Record mot sjukvårdens journalsystem får man tillgång till 
historiska patientdata och därigenom en mer effektiv och patientsäker vård.   

Att komma tillrätta med överbelastade vårdavdelningar och långa vårdköer har hög prioritet. I Sverige avsatte regeringen 400 
miljoner kronor extra i sin vårbudget 2018 för att öka tillgängligheten inom vården och för att påskynda utbyggnaden i primär-
vården av den svenska hemsjukvården. 

Ett sätt att lösa bristen på akutvårds-och geriatrikplatser är att styra om patientflödena genom utbyggnad av hemsjukvården 
med stöd av mobila läkarteam. Även vårdcentraler på mindre orter liksom äldreboenden kan kopplas ihop med specialist-
support inne på sjukhusen och sända patientdata i realtid för snabb och säker bedömning och diagnosticering. Om patienterna 
kan bedömas och sorteras och behandlas redan på äldreboendet eller vård- eller hälsocentralen, istället för på en akut-
mottagning, kan patientflödena förbättras, kostnaderna reduceras och patientsäkerheten öka. Patienten finns kvar i en trygg 
miljö, medan sjukhusen kan fokusera på specialistvård. Digitalisering innebär också att patienten har möjligheten att ha direkt-
kontakt med vårdgivaren dygnet runt och själva vara direkt delaktig i sin egen vård. 

Denna marknadsutveckling öppnar nya affärsmöjligheter för Ortivus medicintekniskt certifierade (ISO13485:2016) teknik-
plattform MobiMed med dess välutvecklade funktionalitet för akutsjukvården. I Bolagets senaste strategiplan beslutades även 
att investera i ett nytt affärsområde inriktat mot primärvården. Vi förutser en utbyggnad av den svenska hemsjukvården som 
kommer att stödjas av mobila läkarteam där vi avser att nyttja vår långa erfarenhet av systemintegration, vårt kliniska besluts-
stödsystem och erbjuda vår Mobimed lösning till primärvårdskunder. Vi ser samma utveckling och möjligheter på andra 
geografiska marknader. 

Produkterbjudande 
MobiMed är ett system för realtidsövervakning av vitalparametrar, t.ex. EKG, blodtryck och syremättnad, och en elektronisk 
patientjournal, ett beslutsstödsystem för den prehospitala vårdprocessen med kommunikation och direktöverföring av kliniska 
patientdata till sjukhusets specialistkliniker och deras patientjournalsystem. MobiMed plattformen är modulbaserad och är 
uppdelad i två huvudmoduler, MobiMed Monitorering och Mobimed Journal. Ytterligare moduler kan läggas till, exempelvis 
integrationer mot SOS Alarm och Cambio Cosmic (sjukhusjournalsystem), kliniska beslutsstöd för tre triageringsmetoder 
(NEWS, RETTS och SATS), beslutsstöd vid mass-skadeplats, samt smartcard för säker inloggning mot patientdatabas. 
MobiMed erbjuder också kunden tillgång till insamlad data, s.k. data warehouse, vilket utgör underlag för statistisk utvärdering, 
kvalitetsuppföljning och forskning samt för betalningsrutiner. 

CoroNet är en mobil övervakningslösning för sjukhusens hjärtavdelningar. Patienten kan röra sig fritt, samtidigt som han eller 
hon är under säker övervakning. CoroNet introducerades 2005 och erbjuds sedan 2012 som en integrerad del i MobiMed. 

Mequal är ett protokollbaserat beslutsstöd för vårdplanering inom hjärtkliniker. Mequal är integrerat med det kliniska besluts-
stödet Domitor Decision Support vilket gör att vårdpersonalen kan följa definierade rekommendationer och riktlinjer för 
behandlingen. Mequal stöder dessutom vårdkedjor över förvaltningsgränser och all information är tillgänglig där den behövs.  

Marknad Sverige 
I Sverige är Ortivus idag representerat med MobiMed Monitorering i 13 av 21 sjukvårdsregioner varav sju regioner/landsting 
även använder MobiMed Journal. En fortsatt stor affärspotential finns i de regioner/landsting som idag saknar journal och där 
det för närvarande pågår flera utvärderingar av MobiMed Journal.  

Ortivus förmåga att leverera plattformslösningar som knyter ihop sjukvårdens olika system är en styrkefaktor. Bolaget har 
under det senaste året framgångsrikt integrerat Mobimed Journal mot flera patientsystem. Det kan exempelvis lyftas fram att 
ambulanssjukvården i Region Kronoberg under det gångna året prisades av ambulansorganisationen Flisa för en framgångsrik 
integration av MobiMed Journal och Cambios sjukhusjournalsystem Cosmic. Cambio vann dessutom upphandlingen av 
sjukhusjournalsystem i fem svenska regioner, vilket öppnar nya dörrar för Ortivus till ytterligare försäljning av MobiMed 
Journal samt integrationslösningar.  

Inom den svenska primärvården pågår en snabb tillväxt av hemsjukvården för att stödja och avlasta sjukvården på sjukhusen. 
Både vårdcentraler och äldreboenden förväntas i framtiden ta ett större vårdansvar och avlasta akutsjukvården och sluten-
vården. Detta kommer att kunna ske bl.a. med stöd av mobila läkarteam som nu etableras i Sverige. MobiMed kommer att 
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användas för tagning och övervakning av vitalparametrar och realtidskommunikation till specialister på hjärtintensiven för 
konsultation och bedömningar. Vidare är MobiMed-lösningen mobil för medtagande av vårdteam till patienters hem för 
bedömningar samt för att kunna påbörja behandlingar i väntan på ambulans. Vi ser framför oss en snabbt växande marknad i 
vårt nya affärsområde där vår mobila lösning är mycket attraktiv utifrån ett kundekonomiskt perspektiv. Ortivus är i denna 
marknadsfas unikt positionerade med vår mobila MobiMedplattform.   

Sedan ett knappt år tillbaka pågår två spännande projekt med mobila läkarteam, ett i Borgholm på Öland och ett i Region 
Örebro län, där MobiMed är en av de bärande delarna i detta nya arbetssätt. Utförda utvärderingar ger en mycket positiv 
respons från kunderna.   

MobiMed blir en del av Region Jämtland-Härjedalens satsning för att hitta lösningar för den framtida hälso- och sjukvården. 
MobiMed anpassad för primärvården kommer att installeras på hälsocentralen i Funäsdalen och möjliggör till att skapa en 
obruten vårdkedja.  

Marknad Storbritannien 
I Storbritannien har Ortivus en kundhistoria sen 2002 och Bolaget är idag inne på det sjätte och sista avtalsåret för två stora 
engelska sjukvårdstruster som under avtalsperioden gjort många tilläggsinvesteringar genom lokala anpassningar i MobiMed. 
Som ett fortsatt bevis på Ortivus förmåga valde den ena trusten, South Western Ambulance Trust, så sent som i höstas att 
installera MobiMed Journal i ytterligare 63 ambulanser. MobiMed Journal används därmed i nära 1 200 ambulanser i 
Storbritannien och Ortivus sköter datordriften för drygt fyra miljoner patientjournaler med hög driftsäkerhet. Ortivus 
integration mot Summary Care Record har blivit prisbelönad av eHI Award i Storbritannien och Bolaget upplever en god 
kundnöjdhet. Ortivus ser därmed med stor tillförsikt fram emot pågående upphandlingsprocess inför en ny avtalsperiod med 
början 2020. De två befintliga ”managed as a service” avtal utgör också goda referensobjekt för andra pågående upphandlingar 
både i och utanför Storbritannien där akutvårdens tillgång till det nya nationella patientregistret är en stark drivkraft för en 
fortsatt digitalisering av akutvården i Storbritannien.  

Övriga marknader 

Norge 

I Norge har vi varit etablerade sedan 2005 med vår Mobimed Monitorering representerade vid två sjukhus i Osloområdet, 
vilka har ca 80 enheter, varav hälften även är utrustade med vår journallösning. Sjukhusområdet avser nu att genomföra en 
större upphandling av elektroniska journaler under inledningen av 2019 för hela Osloregionen och utgör ett första steg i att 
digitalisera hanteringen av patientdata inom akutvården på nationell nivå. Våra befintliga lösningar i Norge utgör tillsammans 
med vår drift av journaler från Storbritannien mycket goda referenser inför stundande upphandling. 

Spanien och Italien 

Vi har sedan 2015 åter ett intresse för vår Mobimed lösning i Valenciaregionen i Spanien där vi vid finanskrisens utbrott 2008 
hade pilotinstallationer igång. Andra regioner visar också intresse med besök hos våra kunder i Sverige. Beslutsprocesserna 
är dock långa och påverkas också av brister i den finansiella strukturen för större nya investeringar inom vårt område. Vi har 
haft egen representation sedan 2017 i Spanien men inleder nu ett partnersamarbete med svenska Carmenta som är etablerade 
i Spanien med sina utalarmeringslösningar för akutfordon för att gemensamt fortsätta bearbetningen av den potentiellt stora 
akutvårdsmarknaden i Spanien. 

I Italien har vi sedan 2006 en mindre installation, ca 10 enheter av Mobimed Monitorering och Journal, i Turin området i norra 
Italien. Även hos denna kund har driftstabiliteten varit mycket god och de visar nu ett starkt intresse av att förnya sin gamla 
utrustning och att även utvidga antalet enheter i sitt vårdområde. 

Strategi 
Bolagets erbjudande för akutsjukvården har historiskt haft en låg marknadspenetration bland annat på grund av tekniska brister 
i kundernas egna IT-infrastruktur och brister i de mobila telefonnäten. Med en allt modernare IT-infrastruktur på plats hos 
kunderna och en generell ökning av digitala tjänster på alla fronter i samhället finns det idag nya förutsättningar för en kraftig 
tillväxt i digitaliseringen av sjukvårdssystemet och för Ortivus MobiMed-lösning.  

Nya teknologiska förutsättningar för kommunikation och dataöverföring kopplat med ett brett stöd från politiskt håll att 
effektivisera och samtidigt öka patientsäkerheten gör att förutsättningarna är goda för en fortsatt utbyggnad av den svenska 
hemsjukvården. Sveriges befolkningstillväxt och åldrande befolkning medför att sjukhusens egna eftervårdsavdelningar idag är 
fullt utnyttjade samtidigt som akutsjukvården behöver hantera sina långa vårdköer. Ortivus ser därför en stor affärs- och 
tillväxtpotential i att erbjuda den svenska primärvården vår unika MobiMed-lösning för att effektivisera och höja patient-
säkerheten i olika vårdprocesser utanför sjukhuset och är bakgrunden till Bolagets nya affärsområde.  

Den översyn av Ortivus verksamhet som inleddes i början av 2018 fortsatte under hösten, då en ny strategisk plan utvecklades. 
Utgångspunkten är att ta tillvarata Ortivus förmåga att leverera plattformslösningar och nyttja Bolagets långa erfarenhet och 
kunskap av integrationsarbete mot sjukvårdens IT infrastruktur. Ortivus har under 2018 investerat i ökad marknadsnärvaro 
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på huvudmarknaderna och nya geografiska marknader samt produktutveckling, vilket fortsätter under 2019. Under 2019 
kommer Ortivus att lansera en ny produktgeneration och utökad funktionalitet och ett nytt gränssnitt.  

Under fjärde kvartalet gjordes tillsammans med managementbolaget Spark Group en genomlysning av Ortivus verksamhet 
avseende bland annat arbetssätt, produkter, konkurrenter och marknader. Ortivus bedömdes ha starka konkurrenskraftiga 
produkter, ett långt och framgångsrikt ”track record” och en god förankring bland stora kunder på sina huvudmarknader. 
Under 2019 intensifieras samarbetet med Spark Group som förstärker Ortivus organisation inom områden som försäljning, 
marknadsföring och produktledning för att implementera Bolagets nya strategiska plan och för att tillvarata de kommande 
årens tillväxtpotential. Fokus kommer att ligga på att stärka närvaron och lönsamheten på de marknader där vi är etablerade 
idag samtidigt som vi kommer att fokusera på andra marknader, t.ex. Norge, som kan uppvisa en tydlig affärspotential eller 
strategiskt värde. 

Finansiering och nyemission 
Ortivus hade 2018 ett förbättrat kassaflöde men redovisar ett negativt resultat på –12,9 MSEK belastat av investeringar i ökad 
marknadsnärvaro på våra huvudmarknader och på nya potentiella marknader. Resultatet har även belastats med kostnader av 
engångskaraktär på ca 1,5 MSEK för organisationsförändringar. Samtidigt har Bolaget under året genomfört kostnads-
reduktioner i Storbritannien. Vi har även genomfört en förändrad marknadsbearbetning enligt den nya strategiska planen och 
inlett samarbete med Carmenta AB kring bland annat den spanska marknaden som också kommer att sänka våra kostnader 
2019.   

Ortivus har påbörjat ett fördjupat samarbete med Spark Group för att stärka organisationen och förstärka våra affärs-
processer på både intäkts- och kostnadssidan. 

Styrelsen beslutade villkorat av bolagsstämmas godkännande att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för 
Bolagets aktieägare och vid extra bolagsstämma den 18 februari godkändes nyemission i enlighet därom. Nyemissionen 
kommer att tillföra Bolaget 9,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 0,8 MSEK. Emissionslikviden (efter 
emissionskostnader) avses användas för att finansiera den fortsatta utvecklingen av Bolagets produkt MobiMed, för marknads-
bearbetning, försäljning och förstärkning av Bolagets organisation och processer genom Spark Groups insatser och att allmänt 
stärka Bolagets finansiella resurser. 

Likviden från företrädesemissionen tillsammans med outnyttjade krediter möjliggör för Bolaget att bättre möta marknadens 
ökande intresse för Bolagets lösningar och genomföra den nya strategiska planen som företagsledningen tagit fram tillsammans 
med styrelsen.  

För att kunna driva och utveckla verksamheten enligt gällande affärsplan och för att hantera den överenskomna amorteringen 
om 10 MSEK med Danske Bank kan ytterligare behov av finansiering uppstå. Styrelsen gör dock bedömningen att Bolaget, ifall 
behov uppstår, har goda förutsättningar att säkerställa ytterligare finansiering av verksamheten genom nyemission eller 
upptagande av lån. 

Denna Informationsbroschyr har upprättats av styrelsen för Ortivus med anledning av förestående Företrädesemission. 
Styrelsen är ansvarig för informationen i Informationsbroschyren. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har 
vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Informationsbroschyren, såvitt Ortivus styrelse känner till, överensstämmer med 
de faktiska förhållandena. I övrigt hänvisar styrelsen till offentliggjorda finansiella rapporter och pressmeddelanden utöver 
denna Informationsbroschyr. 

Danderyd den 25 februari 2019 

Ortivus AB (publ) 

Styrelsen
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Verksamhet och marknad 

Ortivus 
Ortivus är ett medicinteknikföretag som grundades 1985 utifrån kliniska kunskaper inom kardiologi. Bolaget har sitt huvud-
kontor i Danderyd utanför Stockholm och är sedan 1998 etablerad genom eget dotterbolag i Storbritannien. Ortivus är idag 
en ledande leverantör av mobila digitala lösningar för prehospitala vårdgivare på sina marknader i Sverige och Storbritannien.  

Genom den egenutvecklade modulbaserade teknikplattformen, MobiMed, erbjuder Ortivus sina kunder MobiMed 
Monitorering - realtidsövervakning av patienter i den prehospitala sjukvården - och MobiMed Journal - ett beslutsstödsystem 
för bland annat triagering som i realtid kan integreras mot sjukvårdens egna administrativa vårdsystem och mot externa 
patientsystem. Ortivus lösningar är certifierade enligt tre ISO-standarder och är CE-märkta enligt Medical Device Directive. 

Ortivus erbjuder sina kunder patientsäkra, användarvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem i realtid. Våra lösningar 
räddar liv och minskar lidande och används idag av mer än 5 000 ambulans-sjukvårdare i över 1 700 akutfordon och hanterar 
över 100 000 patienter varje månad. 

Vision, mission, affärsidé och strategi 

Strategi 
Ortivus strategi för tillväxt och lönsamhet bygger på flera olika spår. Ortivus kommer att kontinuerligt säkerställa att bolaget 
har marknadens mest konkurrenskraftiga lösning inom prehospital vård, genom att bredda och fördjupa sitt erbjudande med 
MobiMedplattformen som bas. Vi ska erbjuda våra kunder beslutsstöd av högsta kvalitet vid diagnostik och bedömning, så 
kallad triagering, av patienter.  

Ortivus kommer att öka sin marknadsnärvaro på huvudmarknaderna Norden och Storbritannien genom en utbyggd 
försäljningsorganisation med syfte att öka försäljningen och säkerställa tillväxt. Därtill kommer Bolaget inleda en geografisk 
expansion på ett antal nya, i huvudsak, europeiska marknader. För att ytterligare driva tillväxt och ökad försäljning, framför 
allt på hemmamarknaden Sverige, kommer Ortivus att utforska behoven av MobiMed bland kunder i nya segment, till exempel 
kommunal äldreomsorg och olika typer av primärvårdsenheter. Utöver detta undersöker och utvärderar Ortivus styrelse 
kontinuerligt kandidater för uppköp eller partnerskap som ytterligare kan stärka bolagets position på marknaden. 

Vision 
Ortivus är den naturliga och självklara leverantören av IT-lösningar till varje ambulans och till primärvården på våra marknader. 

Mission 
Ortivus lösningar räddar liv genom att underlätta diagnostik och behandling vid prehospital vård, den vård som äger rum 
utanför sjukhusen, i ambulanser, på olycksplatser, eller på vårdcentraler. 

Affärsidé 
Ortivus utvecklar och marknadsför användarvänliga, patientsäkra och verksamhetskritiska system och tjänster för att 
möjliggöra effektiv patientövervakning, diagnostik och rapportering redan utanför sjukhusen. 

Affärsmodeller 
Ortivus använder olika affärsmodeller baserade på kundens förutsättningar, behov och krav, från traditionell modell till så 
kallat systemabonnemang, där lösningarna, inklusive hårdvara, tillhandahålls som ett komplett erbjudande. 

Traditionell affärsmodell 
Ortivus traditionella affärsmodell innebär att kunden betalar för hårdvara, nyttjanderätten till programvara och installation, 
projektledning och utbildning. Kunden kommer därigenom att äga och förvalta hårdvaran, till exempel mätenhet och dator. 
Driften av systemet sköts av kunden, som också förvaltar servrar och övrig infrastruktur. Programvaran, enligt den version 
som var aktuell vid driftsättning hos kund, ägs av Ortivus och licensen ger kunden rätt att använda systemet. Kunden kan 
beställa och betala för service och support samt uppgradering till nya programversioner och få tillgång till ny funktionalitet. 

Software as a service 
Kunden svarar, liksom i den traditionella affärsmodellen, för driften av systemet, men programvaran används på abonnemangs-
basis. Kunden köper en licens för användning av önskad funktionalitet. 
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Systemabonnemang 
Ortivus använder Managed Services, systemabonnemang, som en tredje affärsmodell, vilket innebär att kunden köper ett 
fullserviceåtagande som gäller dygnet runt, året om och som innehåller abonnemang på programvaror, drift av kundens 
journaldatasystem, hårdvaruservice, med mera. Programvaran ägs av Ortivus och licensen ger kunden rätt att använda 
systemet. Ortivus sköter driften av de centrala delarna i systemen och förvaltar servrar och övrig infrastruktur. Ortivus äger 
och förvaltar även den hårdvara som placeras i ambulanserna. 

Marknadsöversikt 
Informationen i det följande avsnittet kommer från Bolaget om inte annat anges. Informationsbroschyren innehåller dock viss 
marknads- och branschinformation från tredje part. Trots att informationen har återgetts korrekt och att Bolagets källor 
anses vara pålitliga har Bolaget inte låtit informationen genomgå oberoende sakgranskning, varför dess korrekthet och full-
ständighet inte kan garanteras. Så långt som Bolaget är medveten och kan fastställa genom jämförelse med annan information 
som publicerats av sådana källor har inga fakta utelämnats som skulle göra den återgivna informationen inkorrekt eller 
missvisande. 

Omvärld 
Stora omvärldstrender som en ökad urbanisering och digitalisering, tillsammans med demografiska förändringar, ny teknik och 
ekonomiska realiteter påverkar vårdkedjan och därmed Ortivus.  

Ett ökande välstånd leder till att vi lever längre och relativt sett är friskare. Men, en åldrande befolkning leder också till 
ett ökat tryck på vården, eftersom äldre behöver mer vård än yngre. I många länder är läget akut, med överbelastade akut-
mottagningar och sjukhus. För att klara situationen behövs nya lösningar och arbetsmetoder. Det gäller att styra patientflödena 
så att mer kan lösas tidigare i vårdkedjan, på vårdcentraler, äldreboenden eller i hemmen, medan sjukhusen tar emot de 
svåraste fallen, de som behöver specialistvård. Det är en fråga om både ekonomiska realiteter och patientsäkerhet. 

Akutsjukvården överbelastad 
Att redan på ett tidigt stadium kunna diagnosticera och triagera, det vill säga prioritera, en patient och avgöra vilka insatser 
som egentligen behövs – sjukhusvård, vårdcentral eller vård i hemmet – frigör resurser i vårdkedjan och spara tid, pengar och 
ytterst människoliv. Samhällsutvecklingen har gjort att många vänder sig till akutsjukvården, snarare än till primärvården, även 
om de egentligen inte har så stort vårdbehov, säger Ortivus utvecklingschef Gabriel Åhbeck. Han pekar på Storbritannien, 
där det händer dagligen att ambulanserna, som är fristående organisationer och inte som i Sverige kopplade till sina landsting, 
får stå i kö för att lämna patienterna vid sjukhusen i storstäderna. 

Avfolkning och avstånd 
I Sverige och många andra länder finns exempel på urbaniseringens motsatta sida, den som följer på att glesbygden avfolkas. 
Inte minst ekonomin, med ett sjunkande befolknings- och skatteunderlag, gör att sjukhusvården centraliseras till allt färre 
enheter, vilket gör att transportsträckorna blir långa. För att upprätthålla service, en jämställd vård och bibehållen vårdkvalitet, 
måste bedömningar och behandlingar kunna göras redan i hemmet, på olycksplatsen eller vid vårdcentralen.  

Krav på information 
Det finns flera vägar till en mer effektiv sjukvård, som exempelvis vårdspår för olika typer av sjukdomar och olyckor och 
protokollbaserad sjukvård, som anger nationella behandlingsriktlinjer. Det påverkar i hög grad ambulanssjukvården som står 
i första linjen. En nyckel för ökad effektivitet och prioritering här är tillgång till internet och effektiv mobilkommunikation. Ny 
teknik ger högre kapacitet som gör det enklare, snabbare och säkrare att sända och ta emot stora mängder patientdata.  − 
Mycket är digitaliserat, men det är väldigt olika hur tekniken utnyttjas, och i vilken omfattning. För att lyckas med 
effektiviseringen krävs att ambulanssjukvården blir en del av sjukvården, inte bara en transporttjänst. Då behövs olika typer 
av stöd. Om vi ska flytta ut mer av vården utanför sjukhuset, närmare patienterna, ställs helt andra krav på information om 
varje patient och på dokumentationen av de behandlingsåtgärder som genomförs, oavsett om det är i ambulansen eller på 
äldreboendet, säger Gabriel Åhbeck. 

Integrerade system 
Lösningen ligger i Ortivus integrerade monitorerings- och journalsystem som gör att ambulanspersonalen får tillgång till 
patientens journal och historiska data om eventuell sjukdomshistoria, och samtidigt, i realtid, kan sända information om 
patientens vitalparametrar, som blodtryck, puls och temperatur, till den mottagande enheten på sjukhuset. Ambulans-
personalen kan även sända bilder till sjukhuset för dokumentation och bedömning. En ambulanssjukvårdare kan möta tusentals 
olika patienter, en del med enkla diagnoser, andra med diffusa. Ett beslutsstöd där systemet ställer frågor till användaren innan 
eller under själva transporten, ökar tempot i processen. Systemet behöver också kunna svara på akuta frågor, till exempel 
om hur stor dos av ett givet läkemedel som kan ges till en patient. Integrerade system med monitorering, journaler och 
tillgång till beslutsstöd gör det möjligt att mycket tidigare bedöma vårdbehov och prioriteringsordning. Och att, i de fall där 
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det behövs, omgående sätta in behandling. Det kan vara en fråga om patientsäkerhet, liv och död, men också om mer kostnads-
effektiva lösningar. 

Marknad 

Ortivus i spetsen för nästa digitala våg 
För att möta ökade patientvolymer och ekonomiska krav går allt fler vårdorganisationer i allt högre utsträckning över till 
elektroniska patientjournaler och inför system som gör att information om patienter och behandlingar kan delas i realtid 
mellan olika vårdgivare. Utvecklingen, som gäller i stort sett hela västvärlden, innebär att Ortivus i hög grad ligger i spetsen 
på en tillväxtmarknad som dessutom förväntas accelerera under de kommande åren. 

Ortivus styrka och konkurrenskraft ligger i att utveckla plattformslösningar som binder ihop kedjan från ambulansen eller 
vårdcentralen till sjukhuset - och i att kunna erbjuda avancerat beslutsstöd i de komplexa situationer som ambulanspersonalen 
kan försättas i. Det är lösningar som dessutom sömlöst kan integreras med andra sjukhussystem. 

Kunderna är sjukhus, landsting, primärvården och ambulansorganisationer. I de allra flesta fallen är kunderna finansierade av 
offentliga medel och i starkt reglerade verksamheter, affärer sker därför oftast genom regionala eller nationella offentliga 
upphandlingar. Vården är utsatt för krav på effektivisering, i sin tur kopplade till omfattande ekonomiska krav. Ortivus kan 
bidra till en effektivisering och utvecklar därför sitt erbjudande i olika moduler för att möta kundens krav och budget med 
rätt funktionalitet. 

Prioriterade marknader 
− Ortivus har valt att fokusera på Sverige, Storbritannien och Norge, de marknader där vi idag har våra flesta kunder. Det 
betyder naturligtvis inte att vi bortser från andra möjligheter som kan dyka upp. Vi vet att behovet är stort och följer även 
andra möjliga marknader, säger Ortivus kund- och försäljningschef Elias Obaid. Skillnaden mellan de tre marknaderna är stora. 
I Sverige och Storbritannien är digitaliseringen relativt långt genomförd, medan ambulanssjukvården i Norge fortfarande i hög 
grad förlitar sig på papper och penna. Det finns också stora skillnader i organisationerna. I Storbritannien drivs ambulans-
sjukvården av 13 mycket stora ambulanstruster, fristående från sjukhusen, medan den i Sverige oftast är kopplad till de 21 
sjukvårdsregionerna. 

Sverige  
− Sverige är en bra marknad för Ortivus. Vi har 13 av Sveriges 21 regioner som våra kunder. Sju av dem använder MobiMed 
journal. Marknaden är väl penetrerad, i stort sett alla har digitala journaler i sina ambulanser, men det är bara första vågen av 
digitalisering som vi sett. Många har haft systemen i flera år, men de fungerar som öar. Nu kommer nästa våg och då gäller 
det att integrera dem och tillföra nya funktioner som stöd för en effektiv vård. Här finns en stor potential för oss, eftersom 
en av våra styrkefaktorer är att kunna integrera olika system i vår teknikplattform, säger Elias Obaid. För att minska 
belastningen på akutsjukvårdens mottagningar strävar kunderna efter att styra om patientflödena så att mer vård kan utföras 
redan i hemmet, eller på och vårdcentralerna. Det sparar tid, resurser och transporter, men kräver samtidigt tillgång till mer 
effektiva system för informationsöverföring, journalföring och beslutsstöd. Även denna utveckling öppnar nu stora möjligheter 
för Ortivus inom den svenska primärvården. – Just nu pågår projekt, till exempel i Borgholms kommun, där man provar 
lösningen Hemsjukhuset, som kopplar ihop hemsjukvården med hälsocentralerna och landstingets ambulanssjukvård. En 
liknande utvärdering inom primärvården pågår i Region Örebro och i båda fallen används MobiMed för att snabbt 
diagnosticera, göra bedömningar av vilken vård och vilken prioritering som behövs. Det är möjligt tack vare att vård-
personalen, genom MobiMed, snabbt får tillgång till patientens historiska data, synkroniserade patientjournaler, monitorering, 
beslutsstöd och uppföljning, säger Elias Obaid.  

Storbritannien  
De 13 ambulanstrusterna i Storbritannien har sammanlagt cirka 9 000 fordon jämfört med Sveriges 900. Varje trust upphandlar 
självständigt. Ortivus konkurrenter har genomfört ett antal misslyckade försöka att anpassa befintliga lösningar, något som 
lett till att flera projekt har lagts ner. Ortivus har, som enda leverantör, lyckats med sina utrullningar, både vad gäller hårdvara, 
system och integrationer och är ledande på marknaden. Viktiga framgångsfaktorer är användarvänliga lösningar och tillgång till 
beslutsstöd. Ortivus har idag två truster som kunder och här finns goda förutsättningar för en fortsatt god affärsrelation. 
Dagens kunder har tillsammans cirka 1 200 ambulanser och 4 000 medarbetare. Ortivus sköter dessutom datordriften för 
över fyra miljoner britters patientjournaler, med en mycket hög tillgänglighet, något som ger goda kundreferenser. 
Samarbetena med befintliga kunder har utökats över tid och bolaget har blivit prisbelönt för sin förmåga till lokal anpassning 
och för sin innovationsförmåga. Upphandlingar pågår på flera områden och nya tillkommer kontinuerligt. 

Norge 
I Norge har digitaliseringen av akutsjukvården ännu inte tagit fart, papper och penna är fortfarande, till stor del arbetsverktyget 
för patientdokumentation, även om Ortivus tidigare har levererat MobiMed till ett stort antal ambulanser i sjukvårdsregionen 
Helse Sør-Øst. Det innebär att ambulanssjukvårdarna där har tillgång till MobiMed Monitorering och MobiMed Journal och 
till det beslutsstöd som systemet medger Med mycket få undantag förs journalerna för hand. Här finns stora möjligheter till 
ökad försäljning av MobiMed-system och utrustningar inom akut- och primärvård och för fortsatt integration med andra 
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sjukhussystem, som exempelvis DIPS som är det sjukhusjournalsystem som används i Norge. Intresset för Ortivus lösningar 
var också stort vid mässan Ambulanse Forum 2018 och upphandlingar har inletts under 2019.  

Erbjudanden 

Lösningar som räddar liv 
Ortivus levererar digitala lösningar för prehospital vård och akutsjukvård. Lösningarna riktar sig till ambulansorganisationer, 
akutmottagningar och specialistavdelningar som hjärtintensiv- och strokeavdelningar. Det övergripande målet är att bolagets 
lösningar ska rädda liv genom att underlätta snabb och korrekt behandling i den akuta, prehospitala, delen av vårdkedjan, 
innan patienten nått sjukhuset, det vill säga i ambulansen, hos primärvårdens vårdcentraler eller på äldreboendet. 

Digitala lösningar ökar patientsäkerheten och minskar risken för felbehandling. Ortivus erbjudande består av 
integrerade lösningar som kräver en gedigen förståelse av verksamheten och den miljö där systemet ska användas. En av 
Ortivus konkurrensfördelar är därför bolagets långa erfarenhet av att utveckla lösningar med kliniska tillämpningar. En är 
förmågan att koppla ihop de egna lösningarna för övervakning, journalsystem, beslutsstöd och robusta och snabba 
kommunikationslösningar i en plattformsstruktur som kan integreras med andra sjukhussystem. 

MobiMed – en modulbaserad teknikplattform 
MobiMed är ett beslutsstödsystem för prehospital vård. Det innebär att vårdpersonalen redan vid mötet med patienten, i 
ambulansen, på vårdcentralen eller äldreboendet, kan mäta och övervaka patientens vitalparametrar, det vill säga EKG, puls, 
blodtryck, andningsfrekvens och kroppstemperatur.  

Dessutom finns tillgång till avancerade journalfunktioner och en beslutsstödslösning som gör det enklare och säkrare att fatta 
kliniska beslut och triagering innan patienten är framme på sjukhuset. MobiMedsystemet är flexibelt och kan lätt anpassas 
efter olika arbetssätt och processer. En av MobiMeds största styrkor är att det på ett smidigt sätt kan integreras med andra 
system. 

Patientövervakning  

I MobiMed finns stöd för patientövervakning, så kallad monitorering, via en integrerad mätenhet som registrerar patientens 
vitalparametrar. I systemet finns även stöd för integration av de vitalparametrar som kommer från en monitor-defibrillator 
om en sådan skulle användas. MobiMed klarar att utföra mätningar även då patienten transporteras. Rätt fält i journalen fylls 
i automatiskt och värden uppdateras dynamiskt.  

Alla viktiga data kan överföras till sjukhuset i realtid. Även bildöverföring är möjlig. Den pågående monitoreringen finns 
dessutom alltid lätt tillgänglig och kan avläsas i samma gränssnitt som journalen. För att påkalla uppmärksamhet och öka 
patientsäkerheten kan sjukvårdspersonalen ställa in larm in för olika typer av kritiska nivåer. Om ett gränsvärde överskrids 
informeras användaren på ett tydligt sätt, visuellt och med larmsignal.  

Parametrar som kan övervakas av MobiMed 

• Hjärtfrekvens 
• EKG 
• Syremättnad 
• Blodtryck 
• Koldioxidhalt i utandningsluft (endtidal koldioxid) 
• Andningsfrekvens  

Journal  

I MobiMed ingår ett heltäckande prehospitalt elektroniskt patientjournalsystem för dokumentation av behandling, diagnostik 
och händelser. Journalen kan integreras med sjukhusjournaler och nationella hälso- och sjukvårdsregister, persondataregister 
samt sjukhusens akutmottagningar och patientadministrativa system.  

Journalen följer strukturerade arbetsflöden för bedömning och behandling av patienten, är anpassad efter ambulans-
organisationens rutiner och förutsättningar och har funktioner som bidrar till ökad patientsäkerhet. I ett lättanvänt gränssnitt 
finns stöd för bedömning utanför sjukhuset, på en olycksplats eller i en ambulans, och ett integrerat beslutsstöd. Vid olycks-
platsen ger den inbyggda kameran möjligheter till bildöverföring för specialistsupport och stödjer patientdokumentationen. 
Integration kan ske mot olika register, som befolkningsregistret. En modul för läkemedelsadministration beräknar dosering, 
baserat ålder och vikt. Detta ökar patientsäkerheten och minskar risken för feldosering, till exempel när det gäller barn. 

MobiMed har stöd för sökning i journalhistorik och kan hantera flera patienter samtidigt. Via mobilnät överförs alla data till 
en server och kan delas direkt med den vårdenhet som tar emot patienten. Vid signering och överlämning från den pre-
hospitala enheten kan informationen integreras med sjukhusets journalsystem. Det ger ett smidigt informationsflöde och en 
förenklad patienthantering. Ortivus integrationsarbete tillsammans med Region Kronoberg prisbelönades 2018 av ambulans-
organisationen FLISA.  
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Integrationer  

MobiMed är ett sammankopplat system och har stöd för integration med bland annat: 

• Cambio Cosmic (sjukhusjournal)  
• Befolkningsregister  
• Nationella tjänsteplattformar  
• SOS utalarmering  
• Summary Care Record i Storbritannien 
• Monitordefibrilatorer  

Triage  

I Triagemodulen läggs patientens vitalparametrar in automatiskt. Modulen följer standardprocesser, till exempel RETTS (Rapid 
Emergency Triage and Treatment System) och har stöd för bedömning – triagering – av både barn och vuxna, med automatisk 
anpassning av vitalparametrarnas gränser och ESSkoder (Emergency Symtoms and Signs) efter ålder. Baserat på de data som 
samlas in kalkylerar modulen triagefärg, det vill säga en färgkodning som ger personalen en snabb bild som visar vilket behov 
av prioritering och övervakning som patienten har och också vilka prover som behöver tas. Ortivus tillhandahåller även 
moduler för triagering med SATS (South African Triage System) samt poängssättning enligt NEWS2 (National Early Warning 
Score).  

Överföring av data  

MobiMed har stöd för att hantera vårdkedjor och de olika vårdspår som ingår i kedjan. Ett flöde av dynamiska frågor och 
diagnostik tydliggör bilden för både ambulanspersonalen och den mottagande sjukhuspersonalen och gör att patienten redan 
i ambulansen kan placeras i rätt vårdspår, till exempel strokespåret, spåret för PCI om det är fråga om en hjärtinfarkt, eller i 
spåret för trauma i om det handlar om skador efter en trafikolycka. I en del fall behövs ingen åtgärd, utan patienten kan utan 
risk stanna kvar i hemmet eller på äldreboendet. Med MobiMedplattformen kan kunderna enkelt lägga till nya vårdspår när så 
behövs och själva anpassa dem efter verksamhetens behov.  

CoroNet – flexibilitet för patient och personal 
CoroNet är en mobil övervakningslösning för sjukhusens hjärtavdelningar. Patienten kan röra sig fritt, samtidigt som han eller 
hon är under säker övervakning. Coro-Net lanserades 2005 och erbjuds sedan 2012 som en integrerad del i MobiMed.  

Personalen kan hela tiden ta del av den övervakningsinformation de behöver. CoroNet använder en unik trådlös teknik, 
utvecklad av Ortivus och lösningen är robust, säker och har hög prestanda. Den gör det möjligt att, oavsett övrig trådlös 
miljö, kontinuerligt sända EKG med full diagnostisk kvalitet. CoroNet möter därför behoven inom modern kvalificerad hjärt-
sjukvård genom att skapa:  

Flexibilitet för patienten Gränsen mellan traditionell sängövervakning och telemetri raderas ut. En patient kan röra sig 
fritt på avdelningen med bibehållen säkerhet och kvalitet i övervakningen.  

Flexibilitet för personalen Med CoroNets mobila visningsenheter blir patientövervakning lättare tillgänglig för personalen. 
Det skapar flexibilitet och effektivitet.  

En obruten övervaknings- och informationskedja De tidigare gränserna mellan olika övervakningstillfällen i behandlings-
kedjan försvinner. Kedjan är obruten, från ambulansen, via ankomsten till sjukhuset och tills patienten är inne på avdelningen. 
På samma sätt fungerar kedjan hela tiden när patienten av någon anledning behöver flyttas inom eller mellan avdelningar.  

Mequal – förenklar i det dagliga 
Mequal är ett elektroniskt beslutsstöd för hjärtkliniker. 

Mequal, som är lätt att integrera med andra system och produkter, kompletterar verksamheternas huvudjournal, förenklar 
och kvalitetssäkrar den dagliga rutinen och hjälper vårdgivaren att säkerställa att läkare och vårdpersonal följer gällande vård-
program avseende diagnos och behandling.  

Förändringar i vårdpraxis kan införas omgående i systemet. Den samlade informationsmassan blir en resurs för verksamheten, 
som med hjälp av denna kan styra och följa upp vården på både individ- och gruppnivå. Verksamheterna kan själva skapa enkla 
standardvårdplaner för valda patientgrupper. För varje enskild patient skapas dessutom automatiskt en egen vårdplan som 
består av aktiviteter från standardvårdplanen, kompletterad med vårdpersonalens egen planering. Mequal kan också föreslå 
och planera in aktiviteter baserat på patientens hälsotillstånd.  

Mequal är integrerat med det kliniska beslutsstödet Domitor Decision Support (DDS) vilket gör att vårdpersonalen kan följa 
definierade rekommendationer och riktlinjer för behandlingen. Mequal stöder dessutom vårdkedjor över förvaltningsgränser 
och all information är alltid tillgänglig där den behövs. Mequal – flexibilitet för patient och personal– förenklar i det dagliga 
bevakar att all information som är aktuell för exempelvis kvalitetsregister registreras direkt vid vårdtillfället. När informationen 
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är registrerad kan den efter signering exporteras automatiskt till valda register. Mequal används idag av fem sjukhus i Region 
Västra Götaland.  
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Riskfaktorer 

En investering i Bolagets värdepapper är förknippad med väsentliga risker. Investerare bör noga överväga alla risker som anges 
nedan och all övrig information i denna Informationsbroschyr innan ett investeringsbeslut avseende värdepapper i Bolaget 
fattas. Bolagets verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av 
Bolaget. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Bolaget och sådana som inte har något specifikt 
samband med Bolaget. Nedan beskrivs, utan någon särskild ordning och utan anspråk på att vara uttömmande, några av de 
riskfaktorer och omständigheter som anses vara väsentliga för Bolagets verksamhet och framtida utveckling.  

Om någon av nedanstående risker inträffar kan Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat i väsentlig grad påverkas 
negativt. I sådana fall skulle kursen för aktierna kunna falla och investerare komma att förlora hela eller delar av sin investering. 
De risker som beskrivs nedan är inte de enda risker som Bolaget och dess aktieägare kan exponeras för. Ytterligare risker 
som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget för närvarande inte anser är väsentliga, kan också komma att 
få väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Informationsbroschyren innehåller framtidsinriktade uttalanden som grundas på antaganden och uppskattningar och kan 
påverkas av framtida händelser, risker och osäkerheter. Bolagets faktiska resultat kan skilja sig väsentlig från de resultat som 
förväntades i de framtidsinriktade uttalandena på grund av många faktorer, däribland men inte begränsat till de risker som 
beskrivs nedan och på annan plats i Informationsbroschyren. 

Utöver detta avsnitt bör investerare även beakta den övriga informationen i Informationsbroschyren i dess helhet samt 
genomföra en allmän omvärldsbedömning. 

Verksamhets- och branschrelaterade risker 

Bolaget är föremål för risker relaterade till möjliga framtida intäkter samt avtal avseende 
Bolagets produkter och lösningar 
Bolagets intäkter är bland annat beroende av att Bolaget lyckas ingå ytterligare avtal med nya kunder avseende Bolagets 
produkter och lösningar. Möjligheten att ingå sådana avtal är bland annat beroende av Bolagets trovärdighet som potentiell 
samarbetspartner och kvaliteten på Bolagets produkter och lösningar. Det finns en risk att sådana avtal inte kan ingås eller 
endast kan ingås på för Bolaget ofördelaktiga villkor. Bolaget lämnar in anbud på större upphandlingar, vilket kan bli en stor 
risk för bolaget. I samband med upphandlingar förbinder sig Bolaget att leverera produkter och tjänster till fast pris. Tjänsterna 
kan innebära integrationer till för Bolaget nya system, vilket kan bli dyrare än kalkylerat. 

Om Bolaget inte lyckas ingå avtal på för Bolaget fördelaktiga villkor, om sådana avtal leder till förseningar eller ökade 
kostnader, eller om betalningen under ett sådant avtal försenas eller helt uteblir kan det få en väsentlig negativ påverkan på 
Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

För att ingå avtal kan potentiella kunder på skilda marknader och andra samarbetspartners ställa krav på att kompletterande 
studier utförs på Bolagets produkter och lösningar, vilket kan innebära förseningar och ökade kostnader för Bolaget.  

Bolagets intäkter är därutöver beroende av att Bolaget lyckas med sin verksamhet i Storbritannien och etableringar i andra 
europeiska länder. Om Bolaget inte framgångsrikt lyckas med sina utlandsetableringar, eller att underhålla eller utveckla sin 
befintliga försäljningsorganisation, och dess relation med kunderna kan Bolagets försäljningsintäkter utebli, vilket kan få en 
väsentlig negativ påverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Dessutom finns en risk att processen 
för att underhålla och utveckla försäljningsorganisationen blir mer tidskrävande och kostsam än vad Bolaget beräknat, vilket 
kan få en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

Fåtal kunder, stora kundavtal och ny upphandling avseende nuvarande kunder i Storbritannien 
Bolaget har drygt 40 kunder, varav 3 kunder (South Central Ambulance Trust, South Western Ambulance Trust och Västra 
Götalandsregionen) utgör en stor andel av de totala intäkterna. Avtalen med de engelska kunderna går ut den 18 december 
2019, och sker ingen förlängning av avtalen eller en förlust av en annan större kund skulle det på kort sikt få en väsentlig 
negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

Bolagets svaga finansiella ställning kombinerat med negativt resultat och kassaflöde 
Bolaget har svag finansiell ställning efter flera förlustår och i kombination med negativt resultat och kassaflöde krävs kapital-
tillskott för att återställa aktiekapitalet och säkerställa Bolagets finansiella uthållighet. Bolaget har åtagit sig att amortera 10 
Mkr avseende lån från Danske Bank under 2019. Vid fortsatta negativa resultat och negativa kassaflöden 2019 utan erhållande 
av Erbjudandets kapitaltillskott kan det medföra att Bolaget inte längre har möjlighet att finansiera sin verksamhet och/eller 
att Bolagets egna kapital understiger halva aktiekapitalet medförande krav på Bolagets likvidation och/eller nedsättning av 
aktiekapitalet. Bolagets styrelse eller annan kan i sådan situation komma att ansöka om konkurs avseende Bolaget medförande 
att Bolaget avvecklas med eller utan utdelning till aktieägarna. 
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Bolaget kan i framtiden behöva göra ytterligare kapitalanskaffningar 
Bolaget kan i framtiden behöva vända sig till kapitalmarknaden för ytterligare kapitalanskaffningar. Såväl storleken på som 
tidpunkten för Bolagets eventuella kapitalanskaffning är beroende av ett antal faktorer, däribland utfallet av försäljningen de 
kommande åren och andra riskfaktorer beskrivna i denna Informationsbroschyr. Det finns en risk att Bolagets tillgång till 
finansieringskällor inte är tillgängliga på fördelaktiga villkor, eller att finansieringskällorna inte är tillgängliga över huvud taget 
eller att sådant kapital inte är tillräckligt för att finansiera Bolagets verksamhet, vilket kan ha en väsentlig negativ effekt på 
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

Bolaget är utsatt för risker relaterade till nedskrivning av immateriella tillgångar, aktierna i 
Ortivus UK Ltd, materiella anläggningstillgångar och andra uppskattningar för redovisnings-
ändamål 
Bolaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden för redovisningsändamål och dessa kommer definitionsmässigt, 
sällan att motsvara det verkliga resultatet. Det åligger Bolaget att årligen undersöka nedskrivningsbehovet av immateriella och 
materiella tillgångar och andra tillgångar exempelvis värdering av aktierna i Ortivus UK Ltd. Sådan undersökning ska även ske 
när händelser eller förändrade förhållanden indikerar att det redovisade värdet inte är återvinningsbart. Nedskrivningar av 
Bolagets immateriella och materiella tillgångar och/eller aktierna i Ortivus UK Ltd, vilket kan ske av många olika skäl 
exempelvis att South Central Ambulance Trust och/eller South Western Ambulance Trust inte väljer Bolagets som leverantör 
under nästkommande avtalsperiod, kan ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.  

Verksamheten i Storbritannien och Brexitprocessen 
Bolaget har en betydande del av sin verksamhet i Storbritannien och att fullskaligt etablera sig i Storbritannien utgör en risk 
för Bolaget på flera plan, inte minst legalt och i slutändan ekonomiskt och verksamhetsmässigt (exempelvis en mer okänd 
marknad, sannolikt mer omfattande ansvar för patientskador, ofta högre skadestånd, mer komplicerade regulatoriska krav 
och tillståndsgivning, mindre lokal organisation och mer beroende av externa konsulter, större krav på försäkringsskydd, 
frågor avseende skatter och avgifter, ett allmänt mer komplicerat affärsklimat till följd av Brexitprocessen etcetera) och kan 
ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

Förmåga att hantera tillväxt 
Bolagets verksamhet kan komma att växa betydligt genom en plötslig och oväntad ökning i efterfrågan på Bolagets produkter, 
system och tjänster exempelvis vid ett fullskaligt marknadsgenombrott i Storbritannien eller annat land, vilket ställer stora 
krav på ledning och Bolagets operativa och finansiella kapacitet. I takt med att Bolagets personalstyrka och verksamhet växer, 
behöver Bolaget säkerställa effektiva planerings- och ledningsprocesser för att på ett framgångsrikt sätt kunna genomföra en 
planerad tillväxt. Om inte Bolaget lyckas hantera sådana kapacitetsbelastningar kan det få negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

Bolaget verkar inom en konkurrensutsatt bransch och många andra företag bedriver forskning 
och utveckling av medicintekniska produkter och Bolaget är därför beroende av marknads-
acceptans 
Bolaget verkar inom en konkurrensutsatt bransch och många andra företag bedriver forskning och utveckling av medicin-
tekniska produkter, inklusive forskning och utveckling av sådana produkter vilka kan, eller kan komma att, konkurrera med 
Bolagets produkter eller produktkandidater.  

Vidare kan forskning och utveckling av produkter som inte direkt konkurrerar med Bolagets produkter ersätta delar av eller 
hela Bolagets produktportfölj på marknaden, vilket följaktligen kan leda till en lägre efterfrågan på Bolagets produkter. En 
sådan risk är högre för ett mindre företag som Bolaget med en begränsad produktportfölj.  

Därutöver, verkar Bolaget på en marknad där många av dess konkurrenter har väsentligt större finansiella resurser än Bolaget. 
Om andra konkurrerande verksamheter utvecklar produkter som direkt eller indirekt konkurrerar med Bolagets nuvarande 
eller framtida produkter, eller utvecklar produkter som helt eller delvis ersätter Bolagets produktportfölj, eller om Bolaget i 
övrigt misslyckas med att möta den nuvarande och framtida konkurrensen på marknaden, kan det få en väsentlig negativ 
påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

Bolagets teknikutveckling 
Investeringar i utveckling är alltid föremål för osäkerhet eftersom det på förhand inte går att förutse investeringens affärs-
mässiga eller medicintekniska konsekvenser. Det finns en risk att investeringar i forskning och utveckling inte kommer att ge 
Bolaget någon motsvarande nytta, eller nytta överhuvudtaget. Förseningar i Bolagets utvecklingsarbete eller oförmåga att följa 
med i den tekniska utvecklingen kan också medföra minskad eller förlorad konkurrenskraft för Bolaget. Detta kan leda till att 
Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning påverkas negativt. 
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Förändringar i marknaden för medicinteknik kan göra Bolagets produkter obsoleta 
Bolagets marknader påverkas i hög grad av den snabba teknikutvecklingen och utvecklas ständigt vad avser befintlig teknologi, 
nya teknologiska framsteg och förbättringar av industriell know-how, och sådan utveckling kan i vissa fall ske snabbt. Bolagets 
framgångar kommer därför till stor del att vara beroende av Bolagets förmåga att kunna anpassa sig till sådana externa faktorer, 
diversifiera produktportföljen och utveckla nya och konkurrenskraftiga produkter som möter kraven från de föränderliga 
behoven på marknaden. Vidare kan framtida tekniska framsteg göra att Bolagets nuvarande, eller i framtiden planerade 
produkter, förlorar sitt kommersiella värde. Om Bolaget inte kan anpassa sig till den tekniska utvecklingen, kan det få en 
väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

Bolaget är beroende av myndighetsgodkännande för att bedriva sin verksamhet 
För att kunna marknadsföra och sälja medicintekniska produkter måste tillstånd och godkännanden erhållas och registrering 
ske hos berörda myndigheter och/eller andra administrativa organ på respektive marknad, detta gäller exempelvis ISO13485.  
För en del av underleverantörerna krävs att de är regulatoriskt godkända och/eller certifierade av berörd myndighet och/eller 
av annat organ.  Det finns en risk att Bolaget inte kan erhålla sådana tillstånd och godkännanden i den omfattning som krävs 
för att uppnå en lönsam verksamhet eller för att uppfylla framtida målsättningar, eller att kraven för redan erhållna tillstånd 
och godkännande skärps som gör att Bolaget förlorar dessa. Bolaget kan drabbas av sanktioner vid överträdelser/ bristande 
regelefterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar, eller författningar exempelvis i form av böter, viten, begränsning eller 
återkallelse av tillstånd, vilket kan få en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 
Förändringar eller tillägg i befintliga regelverk eller klassificeringar, politiska beslut eller ändrad praxis bland myndigheter, och 
andra beslutsfattare kan leda till att anslagen till Bolagets framtida produkter blir lägre än förväntat eller helt uteblir, vilket kan 
få en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

Bolaget bedriver utveckling i samarbete med externa partners och Bolagets beroende av dessa 
partners. Vidare kan Bolagets produktlanseringar försenas på grund av externa faktorer 
Bolaget är en liten organisation och Bolaget samarbetar därför med ett flertal olika partners för att kunna behålla en hög 
flexibilitet samt ha tillgång till rätt expertis och kompetens. Bolaget är beroende av ett fortsatt nära samarbete med nuvarande 
och framtida partners, såsom teknikkonsulter, och underleverantörer i fråga om produktion.  

Det finns en risk att nuvarande och framtida partners inte uppfyller sina åtaganden eller att partners med rätt expertis och 
kunskap inte finns att tillgå, vilket kan leda till förseningar eller försvåra utvecklingen av produkterna. Bolagets produkter är 
kundanpassade och installeras och anpassas på beställning av varje kund. I de fall Bolaget inte kan leverera produkter i tid, 
vilket bland annat kan skada Bolagets renommé och leda till skadeståndsanspråk. Upprepade misslyckanden med att leverera 
produkter i tid, oavsett om detta beror på Bolaget, dess samarbetspartners eller underleverantörer, kan ha en väsentlig 
negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

Bolagets verksamhet är beroende av att kontinuerlig forskning och utveckling sker för att kunna utveckla nya produkter och 
förbättra Bolagets redan befintliga produkter. Det finns en risk att nuvarande partners bestämmer sig för att avbryta 
samarbetet med Bolaget, vilket kan leda till förseningar eller hinder för utvecklingen av Bolagets produkter. Om förseningar 
uppstår i Bolagets forskning och utvecklingsarbete kan det leda till förseningar i lanseringen av Bolagets nuvarande och framtida 
produkter, vilket kan ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

Bolaget är beroende av underleverantörer för att tillverka sina produkter 
Bolaget är ett utvecklingsintensivt bolag med en begränsad organisation och kommer sannolikt även fortsättningsvis att vara 
beroende av samarbete med andra aktörer för utveckling och tillverkning av Bolagets produkter.  

För en del av underleverantörerna krävs att de är regulatoriskt godkända och/eller certifierade av berörd myndighet och/eller 
av annat organ. Bolagets strategi är att använda kontrakterade tillverkare för all produktion och standardprodukter. Det finns 
en risk att en eller flera av Bolagets leverantörer väljer att avsluta samarbetet med Bolaget eller att Bolaget inte har möjlighet 
att ersätta en sådan leverantör på ett tids- eller kostnadseffektivt sätt. Det finns även en risk att produktionsproblem uppstår 
såsom försenade leveranser, förseningar i tillverkningsprocesser eller kvalitetsproblem som kan komma att skada Bolagets 
renommé och leda till förlorade kunder, minskade bruttomarginaler och vinster, vilket kan få en väsentlig negativ påverkan på 
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

Bolaget har inte avtalsmässigt tillförsäkrat sig i alla leverantörsavtal möjligheten att kräva ersättning vid brist i leverans/fel i 
levererad produkt vilket minskar Bolagets möjligheter att erhålla kompensation. Bolaget saknar, helt eller delvis, erforderliga 
skriftliga avtal med vissa leverantörer för att övervältra ansvar på grund av fel i produkter vilket kan begränsa Bolagets 
möjligheter till ersättning från sina leverantörer. 

Bolaget är beroende av att kunna behålla och rekrytera ledande befattningshavare och nyckel-
personer samt att styrelse och ledningen fattar rätt beslut 
Bolagets verksamhet är beroende av viss kompetens och kvalificerad personal i olika befattningar. Om nyckelpersoner skulle 
lämna Bolaget skulle det kunna försena eller försvåra Bolagets fortsatta, utveckling och verksamhet. Bolaget är även beroende 
av att kunna rekrytera och behålla kvalificerad personal. Det råder hård konkurrens om erfaren personal inom Bolagets 
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verksamhetsområde och många av Bolagets konkurrenter har avsevärt större finansiella resurser än Bolaget, vilket kan leda 
till att erforderlig personal inte kan rekryteras eller att rekrytering endast kan ske på för Bolaget ofördelaktiga villkor.  

Om Bolaget inte lyckas rekrytera eller behålla nyckelpersoner eller annan kvalificerad personal i den utsträckning och på de 
villkor som behövs, kan det få en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Dessutom 
finns en risk att styrelsen, ledningen eller nyckelpersoner genom felaktiga beslut påverkar Bolaget negativt, vilket kan få en 
väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

Bolaget har en begränsad organisation och har därför förlitat sig på extern expertis avseende en del avgörande kompetens-
områden för att begränsa sina kostnader men samtidigt få tillgång till erforderlig kompetens. Om Bolaget inte längre har 
möjlighet att anlita extern expertis kan detta inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

Avsaknad av eller brister i bestämmelser om konkurrens/värvningsförbud och/eller rätt till resultat i anställningsavtal, konsult-
avtal och/eller andra uppdrag kan inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

Bolaget är föremål för risker relaterade till patientskador 
Patienter som behandlas vanligtvis eller deltar i kliniska tester kan komma att påverkas negativt av Bolagets produkter eller 
av att Bolagets produkter hanteras på ett felaktigt sätt. Om sådana negativa effekter skulle uppstå, skulle det kunna leda till 
att Bolagets produktutveckling försenas eller stoppas. Sådana negativa effekter kan också leda till att Bolaget blir skadestånds-
skyldigt eller föremål för andra anspråk, vilket kan ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.  

Bolaget är föremål för risker relaterade till produktansvar och är beroende av erforderligt 
försäkringsskydd 
Bolagets verksamhet är föremål för olika ansvarsrisker såsom risken för produktansvarskrav som kan uppstå i samband med 
tillverkning av produkter, kliniska tester eller marknadsföring och försäljning av Bolagets produkter. Till exempel kan patienter 
som kommer i kontakt med produkten felbehandlas eller på annat sätt skadas. Bolagets försäkringar innehåller sedvanliga 
begränsningar avseende försäkringsskyddets omfattning och eventuellt ersättningsbelopp vilket kan innebära att Bolaget inte 
fullt ut kompenseras för anspråk eller skador som drabbar Bolaget. Vidare kan anspråk mot Bolaget innebära att Bolagets 
försäkringspremie stiger eller medföra oförmåga att teckna ny försäkring, på för Bolaget godtagbara villkor, eller överhuvud-
taget. Bolaget kan behöva utöka sitt försäkringsskydd till följd av expansion av verksamheten. Det finns därför en risk att 
Bolagets försäkringsskydd inte erbjuder ett fullgott skydd i händelse av ett skadeståndsanspråk, eller att kostnaderna för 
försäkringsskyddet stiger, vilket kan få en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

Bolagets verksamhet styrs av komplexa och föränderliga lagar och förordningar, och är även 
beroende av olika godkännanden och tillstånd vilket innebär att Bolaget måste ha en effektiv 
intern kontroll och att det riskerar att bli föremål för krav från myndigheter och andra 
offentliga organ 
Bolagets verksamhet regleras av många skilda lagar samt av interna och externa regler. Det innebär att Bolaget måste ha en 
effektiv intern kontroll. Sådana interna kontroller innefattar till exempel att hantera och övervaka den dagliga verksamheten 
så att denna sker i enlighet med gällande lagstiftning och bestämmelser, kontrollera Bolagets finansiella rapportering så att 
denna är i enlighet med gällande principer och bestämmelser i tillämplig redovisningslagstiftning samt kontrollera att Bolaget 
anlitar extern expertis för att stödja dessa åtgärder. Fel, misslyckanden eller ineffektivitet i Bolagets interna kontroll kan leda 
till att Bolagets verksamhet inte bedrivs i enlighet med gällande lagar och regler, att Bolaget inte följer Svensk kod för bolags-
styrning fullt ut, att Bolagets redovisnings- och rapporteringssystem inte fungerar ändamålsenligt eller att Bolagets verksamhet 
inte kan kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Om någon av de nämnda riskerna skulle realiseras, kan det ha en väsentlig 
negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

I syfte att marknadsföra och sälja medicintekniska produkter kan Bolaget, dess partners och underleverantörer behöva 
relevanta tillstånd från myndigheter på olika marknader. Till exempel kan det röra sig som CE-märkning i Europa eller FDA-
godkännande (Food and Drug Administration) för den amerikanska marknaden. Regelverket beträffade exempelvis prekliniska 
och kliniska prövningar och marknadsföring av Bolagets produktportfölj är komplext och förändras över tid. Därtill är Bolaget 
föremål för omfattande övrig lagstiftning och myndighetspraxis, och kan i framtiden komma att bli föremål för ytterligare 
lagstiftning och myndighetspraxis, inklusive sådan som omfattar offentlig upphandling. Det finns också en risk att Bolagets 
produkter och metoder inte erhåller klinisk acceptans eller introduceras i enlighet med nationella kliniska riktlinjer. 
Förändringar i lagstiftning, andra regler eller myndighetspraxis kan leda till ökade kostnader eller annars försvåra Bolagets 
produktutveckling. Därtill kan Bolaget drabbas av sanktioner om Bolaget inte följer ovanstående regelverk. Om någon av 
dessa risker materialiseras, kan det ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

Bolaget är föremål för risker relaterade till immateriella rättigheter och tillgångar, know-how, 
företagshemligheter och rättsliga förfaranden 
Bolagets framtida framgång kommer att vara beroende av dess förmåga att erhålla och bibehålla immaterialrättsligt skydd, för 
de immateriella rättigheter som är hänförliga till bolagets nuvarande och framtida produkter.  
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Vidare finns en risk att Bolagets nuvarande och framtida immateriella rättigheter inte kommer att utgöra ett fullgott 
kommersiellt skydd. Teknologin som Bolaget använder som ingår i de medicintekniska produkter Bolaget utvecklar och 
kommersialiserar, eller avser att utveckla och kommersialisera, kan göra intrång i immateriella rättigheter som ägs eller 
kontrolleras av andra. Vidare kan tredje part ha ansökt om registrering av immateriella rättigheter som omfattar samma 
teknologi eller produkt som Bolaget för närvarande använder eller utvecklar.  

Det finns en risk att de åtgärder som Bolaget vidtar för att skydda sina immateriella rättigheter, inte är tillräckliga. Bolaget 
kan bli föremål för obehörigt röjande av sina immateriella rättigheter och tillgångar, know-how och företagshemligheter, vilket 
skulle kunna medföra att konkurrenter kan ta del och dra nytta av den know-how som Bolaget har utvecklat. Vidare finns 
alltid en risk att konkurrenter och andra parter, avsiktligt eller oavsiktligt, gör intrång i Bolagets immateriella rättigheter.  

Således finns det en risk att Bolagets agerande kan betraktas som ett intrång i en tredje parts immateriella rättighet och att 
en tredje part kan göra intrång i Bolagets immateriella rättigheter, vilket kan ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning. Om Bolaget tvingas initiera rättsliga processer för att få fastslaget vem som äger 
de immateriella rättigheterna för sådana innovationer kan kostnaderna för sådana processer vara betydande. Bolaget kan 
komma att förlora sådana processer, vilket kan leda till att skyddet för, eller rättigheten att sälja någon eller samtliga av 
Bolagets produkter upphör. Om Bolaget förlorar en sådan rättslig process kan Bolaget behöva betala betydande skadestånd 
vilket kan ha en väsentlig negativ påverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

Dessutom finns det en risk att Bolaget kan bli inblandad i tvister i domstol eller med myndigheter i anslutning till Bolagets 
verksamhet. Bolaget kan till exempel bli föremål för anspråk relaterade till immateriella rättigheter, eller vilseledande och 
otillbörlig marknadsföring. Sådana processer kan vara tidskrävande, involvera stora summor pengar och kan, oavsett utgång, 
orsaka betydande kostnader för Bolaget, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. 

Bolaget är beroende av skydd av Bolagets know-how och företagshemligheter 
Bolaget är beroende av know-how och företagshemligheter som, till skillnad från andra immateriella rättigheter, inte skyddas 
av registrering. Bolaget kan bli föremål obehörigt röjande av sådan information, vilket skulle kunna medföra att konkurrenter 
kan ta del och dra nytta av den know-how som Bolaget har utvecklat. Det finns även en risk att konkurrenter och andra 
oberoende parter utvecklar liknande know-how som den Bolaget har utvecklat. Om någon av dessa risker skulle realiseras 
kan det få en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

Bolaget är beroende av komplexa och föränderliga anslagssystem 
Bolagets möjligheter att framgångsrikt kommersialisera sina produkter är bland annat att beroende på offentliga anslag och 
dess prioritering avseende Bolagets produkter och system från myndigheter och andra betalare av medicinska produkter och 
tjänster. Processen bakom beslut om offentliga anslag och dess prioritering är komplicerade och beslut är föränderliga, och 
det är som regel betalarnas ambition att totalt reducera sina kostnader genom att reglera priserna på Bolagets produkter 
och/eller från tid till annan förändra den vård som skall bekostas. Om offentliga anslag för Bolagets produkter och system 
uteblir eller blir mindre än förväntat, och/eller inte erhåller klinisk acceptans för metoderna, kan detta medföra en väsentlig 
negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

Internationella variationer 
Bolagets förmåga att konkurrera och driva internationell verksamhet påverkas av utvecklingsmönster i respektive land vad 
gäller akutsjukvård och ambulansverksamhet. Etablering i andra länder, särskilt sådana som Bolaget inte har tidigare erfarenhet 
av, är i sig själv förenat med risker som kan vara svåra att förutse. I expansionssyfte kan Bolaget behöva etablera egna 
verksamheter eller förvärva andra företag och det finns en risk att förväntade synergi- eller integrationseffekter inte kommer 
att uppnås eller att sådan process försenas och fördyras på grund av orsaker utom Bolagets kontroll. Detta skulle kunna ha 
en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Marknadsföring och försäljning i sig är föremål 
för olika regleringar i olika länder, vilket innebär att det därmed finns en risk att Bolaget inte skulle kunna korrekt uppfylla de 
särskilda krav som ställs på Bolagets verksamhet i olika länder. Därutöver kan kommunikationsform och processer vara olika 
mellan olika länder med verkan att Bolagets eventuella oförmåga att anpassa verksamheten till rådande, geografiska skillnader 
i lagar, regler och trender skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. 

Skatterisker 
Bolaget driver för närvarande verksamhet huvudsakligen i Sverige och säljer därifrån till framförallt Storbritannien men även 
till andra europeiska länder. För bearbetningen av marknaden i Storbritannien har Bolaget sedan 1998 etablerat ett dotter-
bolag i Storbritannien. Verksamheten bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal och 
bestämmelser i de aktuella länderna och för de gränsöverskridande transaktionerna med det brittiska dotterbolaget har 
armlängdsprincipen tillämpats vid internprissättningen. Om det skulle visa sig att Bolagets tolkning av tillämpliga lagar, skatte-
avtal och bestämmelser i respektive land är felaktig, eller av berörda myndigheters tolkning av dessa eller av administrativ 
praxis, inte är korrekt, att sådana regler, tolkningar och praxis skulle ändras, eventuellt med retroaktiv verkan, eller att 
internprissättningen inte sker på armlängdsavstånd, skulle det kunna förändra Bolagets nuvarande och tidigare skattesituation, 
vilket riskerar att negativt inverka på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.  
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Underskottsavdrag 
Mot bakgrund av att Bolagets verksamhet har genererat betydande underskott har Bolaget stora ackumulerade skattemässiga 
underskott i Sverige och Storbritannien. Ägarförändringar som innebär att det bestämmande inflytandet över Bolaget ändras 
kan innebära begränsningar (helt eller delvis) i möjligheten att utnyttja sådana underskott i framtiden. Möjligheten att utnyttja 
underskotten i framtiden kan även komma att påverkas negativt av ändringar i tillämplig lagstiftning. Sådana inskränkningar i 
rätten att använda Bolagets ackumulerade skattemässiga underskott kan medföra negativa effekter på Bolagets framtida finan-
siella ställning och resultat. 

Bolaget är utsatt för finansiella risker såsom marknads-, likviditets-, valuta- och motpartrisker 
Bolaget är exponerat för olika typer av finansiella risker såsom marknads-, likviditets-, valuta-, ränte- och motpartrisker. 
Ränterisk är risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar samt att ränta på lån och tillgodohavande varierar på grund 
av förändringar i marknadsräntor. Eventuella räntehöjningar skulle öka Bolagets finansiella kostnader såvitt avser skulder med 
rörlig ränta samt öka kostnaden för refinansiering av de befintliga skulder och upptagande av nya lån och därmed påverka 
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.  

Med valutarisk avses risken för att valutakursförändringar ska påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. 
Bolagets risker från transaktionsexponering avser främst transaktioner inom EU och i framtiden förmodligen utanför EU 
beträffande Storbritannien, där risken kan bestå av fluktuationer i värdet på kontobehållning i utländsk valuta i intäkter eller 
kund/leverantörsreskontran. Omräkningsexponering uppstår från valutafluktuationer i omräkningen av utländska dotter-
företags tillgångar och skulder till moderbolagets funktionella valuta. Det finns risk att stora valutafluktuationer kan medföra 
negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

För det fall att Bolagets kunder inte kan betala sina fakturor i tid, eller överhuvudtaget, riskerar Bolaget att drabbas av 
motpartsförluster vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

IT-säkerhet och dataskydd 
Ett omfattande IT-haveri eller annan IT-störning, hos Bolaget eller dess underleverantörer, kan påverka Bolagets förmåga att 
bedriva verksamheten, uppfylla sina kundåtaganden och säkerställa sekretess. Ortivus är skyldigt att utöva verksamheten med 
beaktande av dataskyddslagstiftning, vilket inbegriper Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 ("GDPR"). 
Det finns en risk att personuppgifter och annan känslig information om arbetstagare, kunder och företagshemligheter som 
Bolaget hanterar används på ett felaktigt sätt eller kapas om Bolaget utsätts för dataintrång. Efterlevnad av GDPR innebär 
ökade kostnader och omfattande administrativa sanktionsavgifter kan utgå för den som bryter mot GDPR. För det fall otillåten 
spridning eller felaktig behandling av personuppgifter sker, kan detta ge upphov till negativ publicitet och skada Ortivus 
renommé och leda till förlust av köpare, kunder och intäkter. Det kan även resultera i administrativa sanktionsavgifter, 
skadeståndsanspråk från individer och förelägganden från tillsynsmyndigheter i syfte att uppnå rättelse. Om någon av dessa 
risker materialiseras, kan det ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning 

Risker relaterade till aktien och Erbjudandet 

Det framtida priset på Bolagets aktier kan inte förutses, aktiekursen kan fluktuera och 
aktieägare kan helt eller delvis förlora sina investeringar 
Eftersom en aktie kan stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en aktieägare kommer att återfå investerat kapital. Det 
finns även en risk att en aktiv och likvid marknad för handel av Bolagets aktier inte utvecklas och därmed en risk att aktieägarna 
inte kommer att kunna sälja sina aktier eller endast kunna göra det med förlust. Priset på aktierna kan bli föremål för kraftiga 
fluktuationer. I synnerhet kan aktiekursen påverkas av förändringar i tillgång och efterfrågan, fluktuationer i nuvarande eller 
prognostiserat resultat, misslyckanden med att uppnå aktiemarknadens förväntningar på Bolagets utveckling, förändringar i 
det allmänna ekonomiska läget, liksom lagstiftningsändringar och regulatoriska ändringar samt andra faktorer. Därutöver kan 
volatiliteten på aktiemarknaden sänka priset på aktierna.  

Framtida emissioner kan påverka priset på aktierna och leda till utspädning 
Bolaget kan i framtiden försöka att anskaffa kapital genom att emittera ytterligare aktier eller andra värdepapper. En sådan 
emission kan ha en negativ påverkan på priset på Bolagets aktier. En sådan emission kan också leda till en utspädning av 
nuvarande aktieägares aktieinnehav i Bolaget. För närvarande kan Bolaget inte förutse eller uppskatta belopp, tidpunkt eller 
villkor för någon sådan framtida emission. Följaktligen bör aktieägare överväga risken att framtida emissioner kan sänka priset 
på aktierna och/eller späda ut deras aktieinnehav i Bolaget.  

Bolagets förmåga till framtida utdelning kan begränsas och är beroende av ett flertal faktorer 
Bolaget är i utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att återinvesteras i Bolagets utveckling och försäljning. Så 
länge inga utdelningar lämnas kommer en investerares avkastning enbart att vara beroende av aktiens framtida kursutveckling. 
Ingen utdelning kan ske förrän lånet till Almi är återbetalt, såvida inte Almi har medgivit sådan utdelning. 

Enligt svensk lag beslutar bolagsstämman huruvida utdelning ska utbetalas. Utdelning får ske endast om det finns utdelningsbara 
medel i Bolaget och under förutsättning att ett sådant beslut framstår som försvarligt med hänsyn till de krav som verksam-
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hetens art, omfattning och risker ställer på storleken av eget kapital i Bolaget och Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och 
finansiella ställning. Vidare kan aktieägarna, som huvudregel, inte besluta om högre utdelning än vad som föreslagits och 
godkänts av styrelsen. Med undantag för aktieägarminoritetens rätt att begära utdelning under aktiebolagslagen kan, om 
bolagsstämman inte beslutar om utdelning i enlighet med ovanstående, aktieägare inte ställa krav avseende utdelning och 
Bolaget har ingen skyldighet att betala någon utdelning. Sammanfattningsvis finns det många risker som kan påverka Bolagets 
verksamhet negativt och det finns därför en risk att Bolaget inte kommer att generera resultat som möjliggör utdelning i 
framtiden eller att bolagsstämma fattar beslut om utdelning.  

Det är inte säkert att en aktiv marknad för handel med teckningsrätter eller BTA kommer att 
utvecklas eller att det kommer att vara tillräcklig likviditet i teckningsrätterna eller BTA:s. 
Om en aktieägare inte deltar i Erbjudandet eller i avyttringen av teckningsrätter kommer 
denne aktieägares proportionella aktieinnehav och röstandel att minska i motsvarande mån  
På avstämningsdagen registrerade aktieägare erhåller teckningsrätter i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav. Tecknings-
rätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde som endast tillfaller innehavaren om innehavaren antingen utnyttjar tecknings-
rätterna för teckning av nya aktier senast den 12 mars 2019 eller säljer teckningsrätterna senast den 8 mars 2019. Efter den 
12 mars 2019 kommer, utan avisering, outnyttjade teckningsrätter att bokas bort från innehavarens VP-konto, varvid 
innehavaren går miste om det förväntade ekonomiska värdet för teckningsrätterna. Om en aktieägare inte utnyttjar sina 
teckningsrätter kommer dessutom dennes proportionella aktieägande och röstandel i Bolaget att minska i motsvarande mån. 
Även om en aktieägare väljer att sälja sina outnyttjade teckningsrätter kommer den ersättning som erhålls eventuellt inte 
spegla den omedelbara utspädningen av det proportionella aktieägandet i Bolagets aktiekapital när Erbjudandet har 
genomförts. Både teckningsrätter och betalda tecknade aktier (som efter erlagd betalning bokas in på VP-konto tillhörande 
dem som tecknat nya aktier) (”BTA”) kommer att vara föremål för tidsbegränsad handel på Nasdaq Stockholm. Handeln i 
dessa instrument kan komma att vara begränsad, vilket kan medföra problem för enskilda innehavare att avyttra sina tecknings-
rätter och/eller BTA. En begränsad likviditet kan också komma att förstärka fluktuationerna i marknadspriset för tecknings-
rätter och/eller BTA:s. Prisbilden för dessa instrument kan därmed vara inkorrekt eller missvisande. 

Investerare med en annan referensvaluta än SEK kommer att bli föremål för valutarisker om 
de investerar i aktier 
Bolagets aktier är noterade i SEK och eventuell utdelning hänförd till aktierna kommer att utbetalas i SEK. Investerare med 
en annan referensvaluta än SEK kan därför påverkas negativt av en nedgång i värdet på SEK i förhållande till respektive 
investerares referensvaluta. Därutöver kan sådana investerare påverkas av ytterligare transaktionskostnader som uppkommer 
vid konvertering av SEK till en annan valuta.  

Det kan vara svårt för aktieägare utanför Sverige att väcka talan och verkställa utländska 
domar mot Bolaget 
De rättigheter som Bolagets aktieägare har regleras av bolagsordningen och av svensk lag. Dessa rättigheter kan skilja sig från 
de rättigheter aktieägare i utländska bolag åtnjuter. Den största delen av Bolagets tillgångar finns i Sverige. Som ett resultat 
av detta kan det vara kostsamt och tidskrävande för aktieägare utanför Sverige att initiera processer eller verkställa utländska 
domar mot Bolaget och dess styrelseledamöter.  

Befintliga aktieägares försäljning av aktier 
Kursen för aktierna i Bolaget kan sjunka om det sker omfattade försäljning av aktier i Bolaget, särskilt försäljningar från 
Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare och större aktieägare, eller när ett större antal aktier säljs. Försäljningar 
av stora mängder aktier från de större aktieägarna, eller uppfattningen om att sådan försäljning kommer att ske, kan ha en 
negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.  

Teckningsåtagande och garanti är ej säkerställda  
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden beträffande Erbjudandet är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller 
liknande arrangemang, vilket skulle kunna innebära en risk att den som har avgivit tecknings-förbindelser och/eller garanti-
åtagande inte kan uppfylla sina åtaganden. Om teckningsförbindelserna och/eller garantiåtagandena, helt eller delvist inte infrias 
kan det medföra att hela Erbjudandet inte fulltecknas och således får Bolaget in mindre kapital än beräknat vilket medför 
negativa effekter på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.  

Ägare med betydande inflytande 
Styrelseledamoten Peter Edwall är genom närstående Bolagets största ägare och innehar före Erbjudandet cirka 30,7 procent 
av aktierna och 21,0 procent av rösterna i Bolaget. Efter Erbjudandet kommer Peter Edwall genom närstående ha en ägar- 
och röstandel på minst motsvarande som före Erbjudandet. Peter Edwall kan därmed ha möjlighet att utöva ett väsentligt 
inflytande över Bolaget. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för mindre aktieägare som har andra intressen än 
större aktieägare. Även andra ägare kan komma att inneha eller senare uppnå innehav av sådan storlek att det kan ha betydelse 
för inflytandet över Bolaget.  
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Företrädesrätt för aktieägare i vissa jurisdiktioner 
Om Bolaget ökar aktiekapitalet har nuvarande aktieägare normalt företrädesrätt att teckna nya aktier, om inte aktieägarna 
godkänner att avvikelse från företrädesrätten sker genom beslut vid bolagsstämma. Aktieägare i USA, Kanada, Australien, 
Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore och Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva 
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt utesluts vanligtvis från möjligheten att 
utnyttja sin företrädesrätt att teckna nya aktier. 
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Marknadsinformation, framåtriktade uttalanden och presentation av 
finansiell och övrig information 

Marknadsinformation 
Informationsbroschyren innehåller information om Bolagets verksamhet och de marknader Bolaget är verksamt på. Om inte 
annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor, däribland egen information och andra källor 
som statistik och information från externa bransch- eller marknadsrapporter, marknadsundersökningar, allmänna 
publikationer och annan offentligt tillgänglig information. Således är viss information om marknadsstorlek, marknadsandelar, 
marknadstillväxt och andra uttalanden i Informationsbroschyren avseende den bransch/marknad inom vilken Bolagets 
verksamhet bedrivs samt Bolagets ställning i förhållande till dess konkurrenter inte baserad på publicerad statistik eller 
information från oberoende tredje part. Sådan information och sådana uttalanden återspeglar snarare Bolagets samlade 
bedömning med utgångspunkt i information som erhållits från bransch- och affärsorganisationer och andra kontakter inom 
den bransch där Bolaget konkurrerar samt information som har publicerats av dess konkurrenter. Bolaget anser att sådan 
information är användbar för investerares förståelse för den bransch i vilken Bolaget är verksamt och Bolagets ställning inom 
branschen. Bolaget har emellertid inte tillgång till de fakta och antaganden som ligger bakom siffrorna, marknadsinformationen 
och annan information som hämtats från tillgängliga källor.  

Eventuell information som kommer från tredje man har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och förvissa sig 
om, genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett 
sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Även om Bolaget är av uppfattningen att dess 
interna analyser och använd externa data i Informationsbroschyren är tillförlitliga, har Bolaget inte oberoende verifierat, och 
kan därför inte garantera riktighet och fullständighet i, den marknadsinformation och dess antaganden som finns i Informations-
broschyren. Marknadsinformation och marknadsstatistik är föremål för osäkerhet, kan tolkas subjektivt och reflekterar inte 
nödvändigtvis faktiska eller framtida marknadsförhållanden. Oberoende källor kan ha uppskattningar eller åsikter avseende 
branschrelaterad information som skiljer sig från Bolagets marknads- och verksamhetsinformation.  

Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget. 

Framåtriktade uttalanden  
Informationsbroschyren innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets syn på framtida händelser samt finansiell 
och operativ utveckling. Framåtriktade uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella 
sakförhållanden och genom att de kan innefatta användandet av framåtriktad terminologi såsom ”kan”, ”ska”, ”kommer”, 
”antas”, ”potentiell”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, ”bör”, ”får”, ”anser”, ”förutses”, 
”ämnar”, ”har som målsättning att”, ”prognostiseras”, ”försöker”, ”skulle kunna”, ”såvitt är känt” eller negationer av sådana 
ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. 

Framåtriktade uttalanden förekommer på ett antal ställen i denna Informationsbroschyr. Framåtriktade uttalanden avser bland 
annat framtida strategi, lönsamhet, tillväxt, intäkter, kostnader och synergier, resultat, finansiella mål, finansiella riskmått, 
planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, marknad- och konkurrentutveckling samt allmän ekonomisk 
och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som kan påverka Bolaget: 

Framåtriktade uttalanden är till sin natur förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de 
är avhängiga framtida händelser och omständigheter. Framåtriktade uttalanden är också oundvikligen beroende av antaganden, 
information eller metoder som kan vara felaktiga eller bristfälliga och kan komma att visa sig vara ogenomförbara. Även om 
Bolaget bedömer att förväntningarna som framgår av dessa framåtriktade uttalanden är rimliga kan det inte lämnas några 
garantier att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. I avsnittet ”Riskfaktorer” finns en beskrivning, dock inte 
uttömmande, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller faktisk utveckling kan komma att skilja sig avsevärt från 
framåtriktade uttalanden i denna Informationsbroschyr.  

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena häri och uppmanas att läsa 
Informationsbroschyren i dess helhet, som inkluderar beskrivningar av de faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets 
verksamhet och den marknad på vilken Bolaget är verksam, samt att efterforska annan information och kontakta externa 
rådgivare som investeraren bedömer som relevant för en investering i Bolaget. Följaktligen bör potentiella investerare vara 
uppmärksamma på att marknadsinformationen samt de prognoser och uppskattningar av marknadsinformation som återfinns 
i Informationsbroschyren inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikatorer på Bolagets framtida utveckling och resultat. 

De framåtriktade uttalanden som återges i denna Informationsbroschyr gäller endast vid tidpunkten för Informations-
broschyrens offentliggörande och Bolaget åtar sig uttryckligen ingen skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller 
revideringar av framåtriktade uttalanden oavsett om det beror på ny information, framtida händelser eller andra 
omständigheter, utöver vad som följer av tillämpliga lagar och regler. 
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Varumärken 
Bolaget äger eller innehar rättigheter till vissa varumärken, handelsnamn eller servicemärken som det använder i samband 
med att de bedriver sin verksamhet. Bolaget hävdar sina rättigheter till sina varumärken, handelsnamn och servicemärken i 
sådan utsträckning gällande lag tillåter. 

Varumärken, handelsnamn och servicenamn för andra bolag som nämns i denna Informationsbroschyr tillhör innehavaren. Av 
bekvämlighetsskäl upptas varumärken, handelsnamn och upphovsrätter i vissa avsnitt i Informationsbroschyren utan 
symbolerna™, ® och ©. 

 



Ortivusaktien  

    
Inbjudan till teckning av aktier i Ortivus AB (Publ)  29(32)
 

Ortivusaktien 

Per dagen för Informationsbroschyren uppgår det registrerade aktiekapitalet i Bolaget till 10 900 673,35 SEK fördelat på totalt 
31 144 781 aktier, varav 1 662 682 aktier av serie A och 29 482 099 aktier av serie B. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,35 
SEK. Aktierna i Bolaget är utfärdade i enlighet med svensk rätt och är denominerade i svenska kronor (SEK). Aktierna är fullt 
betalda och fritt överlåtbara. 

Vissa rättigheter kopplade till aktierna 
Aktierna i Bolaget har utgivits i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som 
är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de 
förfaranden som anges i denna lag.  

Varje aktie av serie A berättigar innehavaren till tio (10) röster och varje aktie av serie B berättigar innehavaren till en (1) 
röst på Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och 
företrädda aktier. Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har 
aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar.  

Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya 
aktier, teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningens bestämmelser, såvida inte 
bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädes-
rätt. Innehavare av A-aktie kan påfordra att A-aktie omvandlas till B-aktie, vilket framställs till Bolagets styrelse som har att 
pröva frågan och besluta om eventuellt bifall. 

Central värdepappersföring 
Bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. Registret förs av Euroclear Sweden AB. Samtliga 
till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. A-aktiens ISIN-kod är 
SE0000188930 och B-aktiens ISIN-kod är SE0000123085.  

Ägarförhållanden 
Antalet aktieägare i Bolaget uppgick till ca 4 600 stycken per 31 december 2018. Av nedanstående tabell framgår information 
avseende ägarförhållandena i Bolaget per samma datum. 

Namn A-aktier B-aktier 

Antal

röster 

Andel  

röster % 

Andel  

kapital % 

Ponderus Invest AB 13 177 9 560 604 9 692 374 21,02% 30,74% 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 28 066 3 041 128 3 321 788 7,20% 9,85% 

Rune Pettersson - 2 316 429 2 316 429 5,02% 7,44% 

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 89 024 977 315 1 867 555 4,05% 3,42% 

CBLDN -Phoenix Fund - 1 499 000 1 499 000 3,25% 4,81% 

Pär-Ola Adolfsson - 1 050 000 1 050 000 2,28% 3,37% 

Konstantin Papaxanthis 81 182 10 000 821 820 1,78% 0,29% 

Rolf Vestberg 40 000 - 400 000 0,87% 0,13% 

Swedbank Försäkring 16 497 210 124 375 094 0,81% 0,73% 

Hasib Heido 37 010 - 370 100 0,80% 0,12% 

Övriga 1 357 726 10 817 499 24 394 759 52,91% 39,09% 

Totalt 1 662 682 29 482 099 46 108 919 100,00% 100,00% 
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Aktiekursutveckling 1 januari 2018 – 31 januari 2019 

 

Aktieägaravtal med mera 
Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets aktieägare som 
syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några överenskommelser eller mot-
svarande som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras. 

Bemyndigande 
Årsstämman 2018 beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2019 kunna besluta om nyemissioner 
omfattande sammanlagt höst 7 786 195 B-aktier. Bemyndigande har ännu inte utnyttjats av styrelsen.  

Övrigt 

Bolagets aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller inlösensskyldighet. Det har 
inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden beträffande Bolagets aktier under det innevarande eller föregående 
räkenskapsåret. 
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Övrig information 

Allmän bolagsinformation 
Ortivus AB (publ), med organisationsnummer nr 556259-1205, är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades enligt svensk 
rätt den 26 mars 1985 och registrerades vid Bolagsverket den 12 april 1985. Bolaget har sin hemvist i Sverige och sitt säte i 
Danderyd kommun, Stockholms län. Bolagets firma och handelsbeteckning är Ortivus AB (publ). Bolagets associationsform 
regleras av, och dess aktier har utgivits enligt, aktiebolagslagen (2005:551).  

Legal struktur 
Koncernen utgörs av Bolaget som dess moderbolag och fyra helägda dotterbolag till Bolaget enligt följande: 

• Ortivus UK Ltd med organisationsnummer 3558696 (bildat i Storbritannien) 

• Elementanalys Analytica AB med organisationsnummer 556265-4771 (bildat i Sverige), 

• Biohome AB med organisationsnummer 556364-0464 (bildat i Sverige) 

• Cardiological Decision Support Uppsala AB med organisationsnummer 556593-0707 (bildat i Sverige) 

Ortivus UK Ltd är aktivt medan övriga dotterbolag är vilande. 

Bolagets huvudkontor är beläget i Mörby i Danderyds kommun, Sverige. 

Tecknings- och garantiförbindelser 
Företrädesemissionen är till 100 % säkerställd genom tecknings- och garantiförbindelser enligt följande. Garantiprovision utgår 
med 5 % av garanterat belopp och totalt 226 612 kronor. 

Garanti/teckningsförbindelse av 
följande aktieägare/investerare 

Tecknings-
förbindelse, 
antal aktier

Tecknings-
förbindelse i 

SEK
Garanterat 
antal aktier 

Garanterat 
belopp i SEK

Ponderus Invest AB 1 740 687 2 785 099,20 937 500 1 500 000,00

CBLDN-Phoenix Fund 272 545 436 072,00 -  -

Rune Pettersson 421 168 673 868,80 203 832 326 131,20

Malin Pettersson 40 090 64 144,00 - -

Anni Fuhr 37 363 59 780,80 - -

Bo Paulsson 66 363 106 180,80 - -

Mats Pettersson 21 818 34 908,80 - -

Björn Pettersson 10 909 17 454,40 60 000 96 000,00

Anders Edling 28 181 45 089,60 66 818 106 909,00

Pär-Ola Adolfsson 190 909 305 454,40 312 500 500 000,00

Rolf Fromell - - 312 500 500 000,00

Raspart Förvaltning AB - - 939 504 1 503 206,00

Summa  2 830 033 4 528 052,80 2 832 654 4 532 246,40
 

Ovanstående som har ingått tecknings- och garantiförbindelser kan nås via Bolagets adress och kontaktuppgifter. 

Handlingar som hålles tillgängliga 
Följande handlingar finns tillgängliga på Bolagets hemsida med adress www.ortivus.se.  

• Bolagets bolagsordning 

• Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2016 och 2017 (inklusive revisionsberättelser) 

• Bolagets oreviderade delårsrapporter inklusive Bokslutskommuniké avseende fjärde kvartalet 2018 samt perioden 
januari – december 2018 

• I förekommande fall offentliggjorda pressmeddelanden 
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Adresser 

Emittent 

Ortivus AB (publ) 
Box 713 
182 33 Danderyd 
Besöksadress: Svärdvägen 19 
Telefon: +46 8 446 4500 
E-post: info@ortivus.com 
Hemsida: www.ortivus.se 
 
Ortivus UK Ltd 
12 New Forest Enterprise Centre 
Rushington Business Park 
Chapel Lane Totton  
Southampton SO40 9LA 
Storbritannien 
Telephone: + 44 1489 889201 
Telefax: + 44 1489 889206 
E-post: sales@ortivus.com 
Hemsida: www.ortivus.com 

Emissionsinstitut 

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB 
Valhallavägen 124 
114 41 Stockholm 
Telefon: 08-408 933 50 
E-post: info@hagberganeborn.se 
Hemsida: www.hagberganeborn.se/ 

Revisorer 

PricewaterhouseCoopers AB 
113 21 Stockholm  
Besöksadress: Torsgatan 21 
Telefon: + 010-213 30 00  
Hemsida: www.pwc.se 

Central värdepappersförvaltare 

Euroclear Sweden AB 
Box 191 
101 23 Stockholm 
Besöksadress: Klarabergsviadukten 63 
Telefon: +46 8 402 90 00 
Hemsida: www.euroclear.com 
 


