
 
 



 

 

 

 
Detta dokument utgör en inbjudan att teckna aktier i Bambuser AB (publ). Inget prospekt                           
kommer att registreras hos Finansinspektionen, då förutsättningar föreligger för undantag                   
enligt 2 kap 4 § punkt 5 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Ej för                                 
distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong,                       
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion i vilken sådan åtgärd                         
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Information om erbjudandet
 

 

Styrelsen i Bambuser AB (publ) (”Bambuser” eller Bolaget”) beslutade den 5 mars 2019, 
villkorat till bolagsstämmans godkännanden den 4 april 2019, om nyemission av aktier 
riktat till allmänheten med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Erbjudandet 
innefattar endast nyemitterade aktier och därmed ingen utförsäljning av befintliga aktier. 
  
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 1  138 112,30 SEK från 
758 741,55 SEK till högst 1 896 853,85 SEK genom emission av högst 22 762 246 aktier, envar 
med ett kvotvärde om 0,05 SEK. För varje en (1) befintlig aktie i Bolaget som innehas på 
avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 8 april 2019, erhålls en (1) teckningsrätt. 
Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier i Bambuser till 
en teckningskurs om 0,57 SEK per aktie. Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen 
kommer Bolaget att tillföras 12 974 481 SEK före emissionskostnader, vilka totalt beräknas 
uppgå till cirka 1 300 000 MSEK. Nyemissionen medför vid full teckning att antalet aktier i 
Bolaget ökar med 22 762 246 aktier till sammanlagt 37 937 077 aktier.  
 
Valda investerare uppmanas härmed att teckna aktier i Bolaget på de villkor som anges i 
detta erbjudande.   

 
 
SAMMANDRAG AV ERBJUDANDET 

 

TECKNINGSPERIOD  10 - 24 april 2019 

TOTALT EMISSIONSBELOPP  12 974 481 kronor 

TECKNINGSKURS PER AKTIE  0,57 kronor 

AVSTÄMNINGSDAG FÖR RÄTT TILL 
DELTAGANDE 

8 april 2019 

TECKNINGSTID   10-24 april 2019 

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER  10-18 april 2019 

TECKNING OCH BETALNING  Teckning med stöd av teckningsrätter sker 
under teckningstiden genom kontant betalning. 
Observera att teckningsrätter som inte utnyttjas 
måste säljas senast den 18 april 

EUROCLEAR  Aktieregistret registreras av Euroclear, en av 
världens största leverantörer av 
aktieregistreringstjänster 

ÖVRIG INFORMATION  BTA 190408 
ISIN: SE0012453439 
CFI: ESNUFR 
FISN: BAMBUSER/SH 
 
TR 190408 
ISIN SE0012453421 
CFI: RSSXXR 
FISN: BAMBUSER /SUBS RTS NL PD 
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DEFINITIONER 
 
Bambuser, Bambuser AB eller 
Bolaget 
Bambuser AB, 
organisationsnummer 
556731-3126. 

Ny aktie 
Aktie i Bambuser AB som 
emitteras i emissionen 

Tecknaren 
Den som tecknar sig i 
emissionen 

Teckningsrätter 
Den rätt att teckna aktier i 
Bolaget som aktieägarna i 
Bambuser AB erhåller för varje 
aktie som aktieägarna enligt 
Bolagets Aktiebok innehar på 
avstämningsdagen den 8 april, 
2019 

BTA 
Nytecknade aktier (Betalda 
Tecknade Aktier) till dess att 

registrering skett hos 
Bolagsverket 

ISIN 
Kod avsedd att entydigt 
identifiera ett värdepapper 
(International Securities 
Identification Number) 

CFI 
Klassificering av finansiella 
instrument (Classification of 
Financial Instruments) 

FISN 
Kod som beskriver 
egenskaperna hos ett finansiellt 
instrument (Financial 
Instrument Short Name)  

Ansökningsformulär 
Det dokument genom vilket 
Investeraren använder sig av 
“erbjudandet” 
 

Erbjudandet 
Med Erbjudandet avses denna 
inbjudan att teckna aktier i 
Bolaget 
 
Investerare 
De personer / företag som 
accepterar Erbjudandet 
 
Euroclear Sweden 
Euroclear Sweden AB, tidigare 
VPC AB 
 
NASDAQ OMX First North 
Handelsplatsen för Bolagets 
aktier, en alternativ 
marknadsplats som drivs av 
NASDAQ OMX Stockholm AB 
  
Styrelsen  
Avser Bolagets styrelse 

 
Bakgrund och motiv 

 
 
Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att bedriva 
verksamheten under kommande tolvmånadersperiod. För att trygga verksamheten under 
verksamhetsåret 2019 inklusive att initiera utveckling av en mobil live-videolösning för 
e-handel har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission, villkorat av årsstämmans 
godkännande, med företräde för Bolagets befintliga aktieägare om 12,974 MSEK. 
 
Emissionslikviden är ämnad att täcka kapitalbehovet för att driva Bolagets löpande 
verksamhet under det kommande året samt att finansiera initierandet av utveckling av 
den nya mobila Live-videolösning för e-handel som nyligen påbörjats tillsammans med 
Wellstreet Services och IT-konsultbolaget Harbour Front. 
 
Emissionen är säkerställd till 100 procent. Vid den tidpunkt då utvecklingsarbetet, som nu 
är initierat, avseende produkten för mobil live-videolösning för e-handel kommit till det 
skedet att produkten är kommersiellt lanseringsbar är det företagsledningens bedömning 
att Bolaget då nått en ny fas.  Vid den tidpunkten kommer en uppskalning av Bolaget 
erfordras genom att tillföra ytterligare resurser och kompetenser. De primära 
kompetenserna avser då försäljnings-, marknads-, content- samt ytterligare utvecklings- 
och designresurser.  Vid den tidpunkt då produkten kommit till det skedet kan detta 
innebära att styrelsen då kommer att föreslå ytterligare emissioner. 
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Marknaden och trender 
 

 
MARKNADEN FÖR VIDEO, LIVEVIDEO OCH MOBILT 
Enligt Cisco Visual Networking Index, kommer videotrafiken på internet att växa fyrfaldigt 
mellan 2017 till 2022, motsvarande en genomsnittlig tillväxt på 33 procent per år. Samtidigt 
estimeras livevideo växa 15 gånger under samma period. 

Smartphones förväntas stå för 44 procent av den totala IP-trafiken år 2022, vilket motsvarar 
en ökning från 18 procent jämfört med 2017.  
 
Mobil datatrafik väntas växa med i genomsnitt 46 procent per år mellan 2017 och 2022. 

 
MARKNADEN FÖR E-HANDEL 
År 2017 svarade e-handeln för 10,2 procent av den globala detaljhandeln. Denna andel 
förväntas nå 17,5 procent år 2021 och växa över 70 procent mellan 2018-2021 till nästan 4,9 
biljoner US dollar. Den mobila andelen av e-handeln uppgick till 58,9 procent under 2017, 
eller 1,4 miljarder US dollar. År 2021 estimeras mobil e-handel växa till ca 3,5 biljoner US 
dollar och stå för närmare tre fjärdedelar (72,9 procent) av e-handelsförsäljningen. 
 
Shopping är en av de mest populära onlineaktiviteterna världen över. Med den senaste 
digitala utvecklingen, som exploderar i Asien och Stillahavsområdet, är det inte 
överraskande att de snabbast växande e-handelsmarknaderna återfinns i Indonesien och 
Indien, följt av Mexiko och Kina.  
 
Den svenska e-handeln växte under 2017 med närmare 16 procent till en försäljningsvolym 
om 67 miljarder kronor. Tillväxten illustrerar det skifte som håller på att ske inom 
detaljhandeln överlag. E-handeln har nu nått en så hög försäljningsvolym att en tillväxttakt 
av de här proportionerna innebär att väldigt stora belopp förskjuts varje år från den fysiska 
handeln i butiker till att istället ske digitalt. Om tillväxttakten bibehålls kommer 
e-handelsförsäljningen att fördubblas till 2022. E-handeln utgjorde 2017 8,7 procent av den 
totala detaljhandeln i Sverige.  
 
Digitaliseringen går allt snabbare och e-handelskonsumenternas krav och förväntningar 
ökar i en stadig takt och e-handlare behöver löpande verka för att optimera och förbättra 
sin konverteringsgrad. Enligt Criteo UK är några viktiga insikter kring e-shoppares internet- 
och köpbeteende på nätet följande: 
 

● 2/3 av “shopparna” surfar på nätet en gång i månaden eller mer i shoppingsyfte.  
● 33 procent av all onlineförsäljning är impulsköp. 
● Under 2018 skedde närmare 66 procent av all försäljning online via en mobil enhet. 
● Konsumenterna vill veta vad deras vänner tycker, därmed är sociala medier 

förstahandsvalet för att få inspiration till inköp. 
 
Tillit och förtroende är fortfarande en kritisk faktor för konsumenterna och en av de 
primära orsakerna till att många fortfarande 
föredrar att handla i fysiska butiker framför att 
handla online. Att kunna röra, känna och 
prova produkter såväl som att interagera med 
säljpersonal drar konsumenterna till fysiska 
butiker i stället för att handla framför en 
skärm. 
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För att snabba på skiftet mot online shopping, behöver dessa faktorer beaktas av nästa 
generations e-handelsaktörer. Det är här live-video kommer in i bilden. Att addera 
"levande" element till online shopping ger besökaren en känsla av rumslig närvaro – en 
känsla av att faktiskt befinna sig på plats och inte bakom en skärm. Något som har visat sig 
inte bara öka konsumenternas intresse för att shoppa utan även väsentligen öka deras 
benägenhet att faktiskt genomföra köp.  
 
Källor: 
https://www.statista.com/statistics/534123/e-commerce-share-of-retail-sales-worldwide/ 
https://www.postnord.se/siteassets/pdf/rapporter/e-barometern-arsrapport-2017.pdf 
“Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2016–2021”; Cisco, September 
https://www.smartinsights.com/ecommerce/ecommerce-strategy/the-reasons-why-consumers-shop-online-inste
ad-of-in-stores/ 
https://www.criteo.com/wp-content/uploads/2018/01/Browsing-Buying-Behaviour-2016-UK.pdf 
https://www.statista.com/chart/13139/estimated-worldwide-mobile-e-commerce-sales/ 
https://www.pwc.com/gx/en/industries/consumer-markets/consumer-insights-survey.html 

 

Vidareutveckling av Bambusers teknologi 
 

 
Bambuser initierar nu utvecklingen av en produkt som ska kombinera det bästa från både 
fysiska butiker och online-shopping.  
 
Genom att lägga till livevideo och interaktivitet för online-shopping vill Bambuser skapa en 
mer engagerande, transparant och informationsrik e-handelsupplevelse för konsumenter.  
 
För detaljister kommer det förhoppningsvis leda till högre konverteringar, färre returer och 
vara ett kraftfullt verktyg för att driva trafik till sina egna sajter och egna onlinebutiker. 
 

Framtida möjliga intäkter 
 

 
I avsnittet ovan om Marknaden och trender beskrivs det närmare om hur den globala 
detalj- e-handelsmarknaden växer mycket starkt både i Sverige och globalt.  
 
Ovan refereras till prognoser på att marknaden förväntas växa över 70 procent mellan 
2018-2021 till att värderas till närmare 4,9 biljoner US dollar.  
 
Bambuser har med sin nya mobil live-videolösning för e-handel förhoppningar om att 
skapa en produkt som kan vara med och ta andelar av en tillväxtmarknad som ännu är i sin 
linda. 
 
Det ska understrykas att tidsperspektivet för försäljningscyklerna kopplat till de potentiella 
framtida kunderna av den mobila live-videolösning för e-handel som Bolaget nu utvecklar 
uppskattas till en period om minst 6 till 12 månader.  
 
En försäljningscykel består av en serie etapper från att den första kontakten tas med en 
potentiell framtida kund till det att en överenskommelse om avtal och därigenom en 
kundförbindelse med faktiska intäkter blir aktuella för Bambuser. 
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Konkurrenter och omvärld 
 

 
I en nära framtid ser vi mycket sannolikt konkurrens från globala marknadsplatser med 
livevideofunktionalitet som dyker upp inom t.ex. Facebook / Instagram och Youtube. 
  
Facebook testar nu en live-videofunktion i Thailand för handlare i deras Marketplace. 
 
Utöver Facebook / Instagram, Youtube och eventuellt också Snapchat har vi identifierat 
ytterligare följer några företag som erbjuder live eller “on-demand” videofunktioner i 
kombination med e-handel som t.ex. Amazon Live, ShopShops, Talkshop.live samt 
Popshop Live. 
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VD har ordet 
 

 
Bambuser är en ledande leverantör inom livevideosegmentet med huvudkontor i 
Stockholm. Bambuser grundades 2007 som världens första företag med en plattform för 
interaktiv mobil live-video-sändning, vilket gör att användaren kan strömma direktvideo 
direkt från en mobiltelefon eller webbkamera till Internet. 

2018 var ett omställningsår för Bambuser med en helt ny ledning och styrelseordförande 
samt delvis nya styrelseledamöter. Sedan jag tillträdde som VD i mars 2018 har vi förändrat 
och krympt organisationen och positionerat Bolaget för en omstart. Vi har gjort om stora 
delar av vår varumärkesprofil och lagt ner varumärket Iris för att istället fokusera alla våra 
resurser på vårt ursprungliga varumärke Bambuser. 
 
Den nya ledningen har även under det senaste året utvärderat den nuvarande teknologin, 
produkterna samt konkurrensen för att definiera bästa möjliga väg till ökad tillväxt. 
Bolagets nya “Go-to-market”-strategi, vilken presenterades i augusti 2018, har skapat 
tillväxt i de digitala kanalerna. Ledningens slutsats är dock att den genomsnittliga 
användarintäkten (ARPU) för de nya digitala kunderna är för låg för att långsiktigt generera 
den tillväxt vi eftersträvar. 
 
Bambuser har sedan länge en solid teknologi inom mobil live-video, emellertid har 
produktutvecklingen inte varit tillräckligt fokuserad på att generera intäkter samt behålla 
och öka försprånget till konkurrenterna. Därför arbetar vi på att samla våra resurser för att 
utnyttja, förvalta, samt förädla den nuvarande teknologin för att säkerställa en framtida 
tillväxtpotential. Ett av de fokusområden som Bambuser utvärderar, med inspiration från 
Asien och framför allt Kina, är hur mobil live-video kan användas av olika e-handelsföretag. 
Live-video har visat sig dels öka kundernas köpintresse dels öka genomförandet av faktiska 
köp. 
 
Som en följd av detta har Bambuser ingått ett samarbetsavtal med Wellstreet Services och 
IT-konsultbolaget Harbour Front, där man tillsammans med Bolagets utvecklingsteam 
påbörjat arbetet med att ta fram en första lösning. 
 
Tack vare vår SDK produkt som vi säljer som en SaaS-lösning har Bambuser nu även ett öra 
mot marken, vilket hjälper oss att uppfatta rådande marknadstrender och som kommer 
att ge oss bättre förutsättningar att vidareutveckla vår plattform och fokusera våra 
säljresurser. Det händer mycket på marknaden nu och vi är fast beslutna om att vara en 
viktig leverantör av motorn bakom många tillämpningar inom livevideo under kommande 
år. 
 
 
Maryam Ghahremani, VD 
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Styrelse & Ledning 
 

 
STYRELSEN 

 
 
 
 
 

Fredrik Ramberg 
Styrelseordförande 
sedan 2018 

Född 1949 
Utbildning Jur kandidatexamen vid Stockholms universitet. 
Arbetslivserfarenhet Advokat med mer än 40 års erfarenhet av kvalificerad 
företagsrättsrådgivning, inklusive omstruktureringar och styrelseuppdrag. 
Åtaganden, pågående Styrelseuppdrag och verksamhet inom Ramadvisor 
Advokatbyrå AB.  
Åtaganden, senaste 5 åren Div styrelseuppdrag 
Innehav 100 000 aktier och 357 057 optioner. 
Oberoende Oberoende av dess ledning. Oberoende av större aktieägare. 

   

 
 
 
 
 

 
Alexander MacIntyre 
Styrelseledamot  
sedan 2012 

Född 1962 
Utbildning Grad på Columbia Journalism School i Sulzberger. 
Arbetslivserfarenhet Nära 40 års erfarenhet av internationell media, journalistik 
och broadcasting i mer än 80 länder. Arbetar idag som VP News på Associated 
Press. 
Åtaganden, pågående Styrelserådgivare i Sports News Television (SNTV). 
Åtaganden, senaste 5 åren - 
Innehav 1 093 327 aktier (via APTN Ltd). 
Oberoende Oberoende av dess ledning. Oberoende av större aktieägare 

   

 
 
 
 
 
 

Christer Thordson 
Styrelseledamot  
sedan 2017 

Född 1958 
Utbildning Jur kand vid Uppsala universitet och Diplom i Master of International 
Relations vid Johns Hopkins University och Wharton School of Business. 
Arbetslivserfarenhet Erfarenhet inom affärsjuridik och affärsstyrning vid Vinge 
Advokatbyrå i London (2 år), bolagsjurist för NCC International AB (4 år), IKEA 
Group General Counsel (23 år) och styrelsen INGKA Holding BV. och Avicii Music (5 
år). Eget företag, Legal Edge AB. 
Åtaganden, pågående Styrelseledamot och ordförande Fryshusets stiftelse, 
ordförande rådgivande nämnden för Sten K Johnson Center för entreprenörskap 
och Foundation for Entrepreneurship Lunds universitet, styrelseledamot Raoul 
Wallenberg Institute for Human Rights och ordförande i Seniorshop Europe AB. 
Ägare och VD för Legal Edge AB. 
Åtaganden, senaste 5 åren Management Avicii. 
Innehav 47 449 aktier (via Legal Edge AB) och 133 895 optioner. 
Oberoende Oberoende av dess ledning. Oberoende av större aktieägare. 

   

 
 
 
 
 

Mikael Ahlström 
Styrelseledamot 
sedan 2018 

Född 1971 
Utbildning Diplom i marknadsföring, marknadsföring och kommunikation vid 
Berghs School of Communication. 
Arbetslivserfarenhet Entreprenör och strateg med fokus på innovation och digital 
transformation. Mikael har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med 
internetprojekt och affärsutvecklingsfrågor världen över med såväl storföretag, 
start-ups och myndigheter. 
Åtaganden, pågående Grundare och ägare av Sprout Park och The Park, delägare 
i Hyper Island och SUP46 samt engagerad som delägare och styrelseledamot i 
Lifvs samt Igotcha Studios. 
Åtaganden, senaste 5 åren Styrelseordförande SUP46, Styrelseledamot Hyper 
Island, Styrelseordförande The Park, Ordförande Cruncho, VD Britny 
Communication, VD DFM. 
Innehav 133 895 optioner. 
Oberoende Oberoende av dess ledning. Oberoende av större aktieägare. 
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Mikael Wintzell 
Styrelseledamot 
sedan 2019 

Född 1981 
Arbetslivserfarenhet Serieentreprenör med 20+ års erfarenhet inom finans och 
retail. Har innehaft flertalet ledande befattningar inom Klarna och PayEx. 
Åtaganden, pågående Medgrundare och VD på Wellstreet. Styrelseuppdrag på 
Resurs Holding, Resurs Bank, ICANIWILL, Reve och DanAds för att nämna några. 
Åtaganden, senaste 5 åren Deputy Chief Commercial Officer och Senior Vice 
President på Klarna. 
Innehav - 
Oberoende Oberoende av dess ledning. Oberoende av större aktieägare. 

   

 

 

 
 

Carl Kinell 
Styrelsesuppleant 
sedan 2019 

Född 1978 
Utbildning BA i International Business från Johnson & Wales University, M.Sc. i 
International Marketing & Management från Copenhagen Business School samt 
MBA från Stockholm School of Economics. 
Arbetslivserfarenhet 13 års yrkeserfarenhet från Corporate Finance samt Private 
Banking varav 12 år utomlands i London och Luxemburg på företag som Glitnir 
Bank London, Banque Invik S.A, Swedbank S.A, Catella Bank S.A och Catella Bank 
Filial i Stockholm. 
Åtaganden, pågående Styrelseledamot i Muirfield Invest AB 
Åtaganden, senaste 5 åren -  
Innehav 711 763 (via Muirfield Invest AB) 
 Oberoende Oberoende av dess ledning. Oberoende av större aktieägare. 

 

LEDNINGSGRUPPEN 

 
 
 
 
 

Maryam Ghahremani 
VD 

Bambuser sedan mars 2018 
Född 1981 
Utbildning Kandidatuppsats i företagsekonomi, 
 15 ECTS-poäng från Lunds Universitet, företagsekonomi 141 ECTS-poäng vid 
Kristianstad Universitet. Michael Berglund - Professionellt styrelsearbete 
Arbetslivserfarenhet Tidigare erfarenhet inom media och startup-industrin med 
erkända meriter i entreprenörskap, försäljning och marknadsföring. Hon har haft 
flera verkställande befattningar i flera företag, bland annat Aftonbladet, Schibsted 
Media Group och Acast, samt grundat eller medverkat till ett antal framgångsrika 
företag 
Åtaganden, pågående  Styrelsemedlem i TRIWA AB och Stutterheim Raincoats 
Innehav 60 947 aktier och 499 877 optioner 

   

 
 
 
 

 

Jesper Funck 
COO/CPO 

Bambuser sedan augusti 2018 
Född 1979 
Utbildning Magister i företagsekonomi vid Stockholms Universitet 
Arbetslivserfarenhet Tidigare erfarenhet som strategisk konsult inom digital 
media och video. Han har också en bakgrund från olika ledande befattningar inom 
innovation och data i produkt- och marknadsavdelningen hos Spotify 
Åtaganden, pågående  - 
Innehav 18 500 aktier och 464 171 optioner 

   

 
 
 

 

Linda Murray 
Wennberg 
CFO 

Bambuser sedan februari 2019 
Född 1978 
Utbildning Magister i företagsekonomi vid Stockholms Universitet,  
Novare Accelerator - Business Skills Program, Michael Berglund - Professionellt 
styrelsearbete, FAR Academy, Controller Degree & Kassaflödesanalys 
Arbetslivserfarenhet 15 års erfarenhet inom Business & Finance från olika 
branscher som snabbrörliga konsumentvaror, Telecom och media. Hon har 
tidigare arbetat i olika ledande befattningar hos Coca-Cola, Telenor, 
Bredbandsbolaget, Schibsted Media Group och Aftonbladet och har lång 
erfarenhet av att arbeta med digitala affärsmodeller 
Åtaganden, pågående  Styrelsemedlem i Murrayska släktfonden. 
Innehav - 
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Martin Storsjö 
CTO 

Bambuser sedan 2008 
Född 1984 
Utbildning Magister i Programvaruutveckling vid Åbo Akademi, Finland   
Arbetslivserfarenhet Tidigare erfarenhet vid Nokia, Finland 
Åtaganden, pågående  - 
Innehav 4600 aktier och 189 713 optioner 

   

 

 

 
Tom Sundström 
VP Development 

Bambuser sedan 2008 
Född 1983 
Utbildning CS-studier vid Åbo Akademi, Finland 
Arbetslivserfarenhet  Medgrundade Bambuser 2008 under studietiden 
Åtaganden, pågående Ägare av Itenia och Justbits OÜ 
Innehav 9400 aktier och 178 527 optioner 
 
 

 

Tecknings- och garantiförbindelser  
 

 
Styrelsen bedömde det värdefullt att säkerställa emissionens utfall i förväg genom 
tecknings- och garantiförbindelser. Med erhållna tecknings- och garantiförbindelser är 
föreliggande företrädesemission säkrad till 100 procent av emissionsbeloppet. Ingen 
ersättning utgår på teckningsförbindelser. Garantiförbindelser ersätts med 10 procent på 
det garanterade beloppet. 
 
Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare uppgår till 21 procent av emissionen och 
garantiåtaganden uppgår till 79 procent av emissionen utöver teckningsåtagandet.  
 
Emissionen medför en maximal utspädning av kapital med cirka 60 procent vid 
fulltecknad emission. 
 

Villkor och anvisningar 
 

 

FÖRETRÄDESRÄTT OCH 
TECKNINGSRÄTTER 
Den som på avstämningsdagen den 8 
april 2019 är registrerad som aktieägare i 
den av Euroclear förda aktieboken för 
Bambuser AB (”Bambuser”) äger 
företrädesrätt att teckna aktier i 
Erbjudandet, i relation till tidigare 
innehav av aktier. För varje befintlig aktie 
som innehålles av Bolagets aktieägare 
erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) 
teckningsrätter berättigar till teckning av 
tre (3) nya aktier i Bambuser med ISIN 
SE0009663834. 

Aktieägare som väljer att inte delta i 
Erbjudandet kommer få sin ägarandel 
utspädd med cirka 60 procent, vid full 
teckning i Erbjudandet, men har 
möjlighet att kompensera sig för 
utspädningseffekten genom att sälja sina 
teckningsrätter. 

EMISSIONSBELOPP 
Erbjudandet uppgår till maximalt 12 974 
481 SEK vilket motsvarar maximalt 22 762 
246 aktier. 

TECKNINGSRÄTTER 
Aktieägare i Bolaget erhåller för varje 
befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det 
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krävs två (2) teckningsrätter för teckning 
av tre (3) nya aktier i 
Företrädesemissionen. 

TECKNINGSKURS 
Teckningskursen uppgår till 0,57 SEK per 
aktie. Courtage utgår ej. 

AVSTÄMNINGSDAG 
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till 
deltagande i Företrädesemissionen är 
den 8 april 2019. Sista dag för handel i 
Bolagets aktie, med rätt till deltagande i 
Företrädesemissionen, är den 4 april 2019. 
Första dagen för handel i Bolagets aktier, 
utan rätt till deltagande i 
Företrädesemissionen är den 5 april 2019.  

TECKNINGSPERIOD 
Teckning av aktier med stöd av 
teckningsrätter ska ske under tiden från 
och med den 10 april 2019 till och med 
den 24 april 2019.  

Observera att ej utnyttjade 
teckningsrätter blir ogiltiga efter 
teckningstidens utgång och därmed 
förlorar sitt eventuella värde. Outnyttjade 
teckningsrätter kommer att avregistreras 
från respektive aktieägares VP-konto 
utan avisering från Euroclear. 

Styrelsen i Bambuser har rätt att förlänga 
teckningsperioden.  Ett eventuellt sådant 
beslut kommer fattas senast i samband 
med utgången av teckningsperioden. Vid 
beslut om förlängning av 
teckningsperioden kommer Bolaget gå 
ut med pressmeddelande. 

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER 
Handel med teckningsrätter äger rum på 
First North under perioden, från och med 
den 10 april 2019 till och med den 18 april 
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 aktier som de teckningsrätter 
aktieägare erhåller baserat på̊ sina 
innehav i Bolaget på̊ avstämningsdagen. 
ISIN-koden för teckningsrätterna är 
SE0012453421. 
 

EMISSIONSREDOVISNING  
 
Direktregistrerade innehav 
Förtryckt emissionsredovisning med 
vidhängande bankgiroavi skickas till 
direktregistrerade aktieägare och 
företrädare för aktieägare som på 
avstämningsdagen var registrerade i den 
av Euroclear förda aktieboken. Av 
emissionsredovisningen framgår bland 
annat antal erhållna teckningsrätter och 
det hela antal aktier som kan tecknas i 
Erbjudandet. Avi avseende registrering av 
teckningsrätter på VP-konto kommer 
inte att skickas ut. 

Aktieägare som är upptagna i den i 
anslutning till aktieboken förda särskilda 
förteckningen över panthavare och 
förmyndare erhåller inte någon 
emissionsredovisning utan meddelas 
separat. 

Förvaltarregistrerade Innehav 
Aktieägare vars innehav är 
förvaltarregistrerat hos bank eller annan 
förvaltare erhåller ingen 
emissionsredovisning eller bankgiroavi. 
Teckning av och betalning för aktier i 
Erbjudandet ska istället ske i enlighet 
med instruktioner från respektive 
förvaltare. 

Aktieägare bosatta I vissa obehöriga 
jurisdiktioner 
Tilldelning av teckningsrätter och 
utgivande av nya aktier till personer som 
är bosatta utanför Sverige kan påverkas 
av värdepapperslagstiftningen i sådana 
länder. Med anledning härav kommer, 
med vissa eventuella undantag, 
aktieägare som har sina befintliga aktier 
direktregistrerade på VP-konton med 
registrerade adresser i USA, Australien, 
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något 
annat land där deltagande i Erbjudandet 
skulle förutsätta ytterligare prospekt, 
registrerings- eller andra åtgärder än vad 
som följer av svensk rätt eller strida mot 
regler i sådant land, inte att erhålla några 
teckningsrätter eller tillåtas teckna nya 
aktier i Erbjudandet. De teckningsrätter 
som annars skulle ha levererats till dessa 
aktieägare kommer att säljas och 
försäljningslikviden, med avdrag för 

 
  Bambuser AB (publ)    12                                                            INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER 



 

 

 

kostnader, kommer att utbetalas till 
sådana aktieägare. Belopp understigande 
100 SEK kommer emellertid inte att 
utbetalas. 
 
TECKNING MED STÖD AV 
TECKNINGSRÄTTER 
Teckning av aktier i Erbjudandet med 
stöd av teckningsrätter ska ske under 
perioden 10 april 2019 till och med den 24 
april 2019. Efter teckningstidens utgång 
blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga 
och saknar därmed värde. Efter den 24 
april 2019 kommer, utan avisering från 
Euroclear, outnyttjade teckningsrätter att 
bokas bort från innehavarens VP-konto.  

För att inte värdet av teckningsrätterna 
ska gå förlorat måste innehavaren 
antingen: 
 

● utnyttja teckningsrätterna för att 
teckna nya aktier i Erbjudandet 
senast den 24 april 2019, eller 
enligt instruktioner från 
tecknarens förvaltare, eller 
 

● sälja de teckningsrätter som inte 
avses utnyttjas för teckning senast 
den 18 april 2019. 
 

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARES 
TECKNING 
Teckning av aktier i Erbjudandet med 
stöd av teckningsrätter sker genom 
samtidig kontant betalning, antingen 
genom användande av den förtryckta 
bankgiroavin eller genom användande av 
en särskild anmälningssedel enligt något 
av följande alternativ: 

● Den förtryckta bankgiroavin ska 
användas om samtliga 
teckningsrätter enligt  
emissionsredovisningen från 
Euroclear ska utnyttjas. 
 

● Anmälningssedeln märkt ”Särskild 
anmälningssedel för teckning av 
aktier med stöd av 
teckningsrätter” ska användas om 
teckningsrätter har köpts, sålts 
eller överförts från annat 
VP-konto, eller av annan 

anledning ett annat antal 
teckningsrätter än det som 
framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen ska 
utnyttjas för teckning av nya 
aktier. Samtidigt som den ifyllda 
anmälningssedeln skickas in ska 
betalning ske för de tecknade 
aktierna, vilket kan ske på samma 
sätt som för andra 
bankgirobetalningar, till exempel 
via Internetbank, genom girering 
eller på bankkontor.   

Särskild anmälningssedel ska vara 
Mangold tillhanda senast kl 15.00 den 24 
april 2019. Eventuell anmälningssedel 
som sänds med post bör därför avsändas 
i god tid före sista teckningsdagen. 
Endast en anmälningssedel 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 ska 
skickas eller lämnas till: 

MANGOLD FONDKOMMISSION AB  
Emissioner/Bambuser 
Box 55691  
102 15 Stockholm 
 
Tel: 08-503 015 95  
E-post: ta@mangold.se (inskannad 
anmälningssedel) 

 
Anmälningssedel enligt ovan 
tillhandahålls på Bambusers hemsida, 
bambuser.com, samt på Mangolds 
hemsida, mangold.se och kan även 
beställas från Mangold under kontorstid 
på telefon +46 (0) 8 503 01 595. 
Anmälningssedel ska vara Mangold 
tillhanda (adress enligt ovan) senast den 
24 april 2019. 

Direktregistrerade aktieägare som är 
berättigade att teckna aktier i 
Erbjudandet med stöd av teckningsrätter 
samt inte är bosatta i Sverige, inte är 
föremål för de restriktioner som beskrivs 
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ovan under rubriken ”Aktieägare bosatta 
i vissa obehöriga jurisdiktioner” och som 
inte kan använda den förtryckta 
bankgiroavin, kan betala i SEK genom 
bank i utlandet i enlighet med 
instruktionerna nedan: 

Swedbank 
SWIFT/BIC: SWEDSESS 
IBAN-nummer: SE25 8000 0890 1193 3324 
5257 
Bankkontonummer:  8901-1,933 324 525-7 

Vid betalning måste tecknarens namn, 
adress, VP-kontonummer och referensen 
från emissionsredovisningen anges. Sista 
betalningsdag är den 24 april 2019.  

Om teckning avser ett annat antal aktier 
än vad som framgår av 
emissionsredovisningen ska istället 
”Särskild anmälningssedel för teckning av 
aktier med stöd av teckningsrätter” 
användas, vilken tillhandahålls på 
Bambusers hemsida, bambuser.com, 
samt kan beställas från Mangold under 
kontorstid på telefon +46 (0) 8-503 01 595. 
Betalningen ska ske enligt ovan angiven 
instruktion. Som referens, ange 
VP-kontonummer eller 
person-/organisationsnummer. 
Anmälningssedel och betalning ska vara 
Mangold tillhanda senast den 24 april 
2019. 

FÖRVALTARREGISTRERADE 
AKTIEÄGARES TECKNING 
Aktieägare vars innehav är 
förvaltarregistrerat och som önskar 
teckna aktier i Erbjudandet med stöd av 
teckningsrätter ska anmäla sig för 
teckning i enlighet med instruktion från 
respektive förvaltare. 

TECKNING UTAN STÖD AV 
TECKNINGSRÄTTER 
Teckning av aktier utan stöd av 
teckningsrätter ska ske under perioden 
från och med den 10 april 2019 till och 
med den 24 april 2019. Anmälan om 
teckning utan företrädesrätt görs genom 
att anmälningssedel för teckning utan 
företräde fylls i, undertecknas och skickas 
till Mangold på adress enligt ovan eller till 
förvaltaren. Någon betalning ska ej ske i 

samband med anmälan, utan sker i 
enlighet med vad som anges nedan.  

Anmälningssedel för teckning utan 
företräde ska vara Mangold tillhanda 
senast klockan 15.00 den 24 april 2019. 
Det är endast tillåtet att insända en (1) 
anmälningssedel för teckning utan 
företräde. I det fall fler än en 
anmälningssedel insändes kommer 
enbart den sist erhållna att beaktas. 
Övriga anmälningssedlar kommer 
således att lämnas utan hänseende. 
Observera att anmälan är bindande. Är 
depån kopplad till en kapitalförsäkring 
eller ett investeringssparkonto (ISK) var 
vänlig kontakta din förvaltare för 
teckning.  

Teckning kan även ske elektroniskt med 
BankID. Gå in på 
mangold.se/aktuella-emissioner/ och följ 
instruktionerna. Vid teckning av aktier 
utan företräde samt vid andra 
företagshändelser där deltagande är 
frivilligt och tecknaren har ett eget val om 
deltagande, måste Mangold hämta in 
uppgifter från dig som tecknare om 
medborgarskap och identifikationskoder. 
Detta följer av det regelverk för 
värdepappershandel som trädde i kraft 
den 3 januari 2018.  
 
För fysiska personer måste nationellt ID 
(NID) hämtas in om personen har annat 
medborgarskap än svenskt eller 
ytterligare medborgarskap utöver det 
svenska medborgarskapet. NID skiljer sig 
från land till land och motsvarar en 
nationell identifieringskod för landet. För 
juridiska personer (företag) måste 
Mangold ta in ett LEI (Legal Entity 
Identifier). Mangold kan vara förhindrad 
att utföra transaktionen om inte alla 
obligatoriska uppgifter inkommer. 
 
TILLDELNING VID TECKNING UTAN 
STÖD AV TECKNINGSRÄTTER  
För det fall inte samtliga nya aktier 
tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, 
inom ramen för emissionens högsta 
belopp, besluta om fördelning av aktier 
som inte tecknats med företrädesrätt 
enligt följande fördelning: 
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> I första hand ska tilldelning ske till 
aktietecknare som tecknat aktier med 
stöd av teckningsrätter och, vid 
överteckning, i förhållande till det antal 
teckningsrätter som var och en utnyttjat 
för teckning av aktier och, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning.  
 
> I andra hand ska fördelning ske till 
övriga som tecknat aktier utan stöd av 
teckningsrätter och, vid överteckning, i 
förhållande till tecknat belopp, och i den 
mån detta inte kan ske, genom lottning. 
 
Besked om eventuell tilldelning av aktier 
tecknade utan företrädesrätt lämnas 
genom översändande av 
tilldelningsbesked i form av en 
avräkningsnota. Betalning ska ske enligt 
besked på avräkningsnota, dock senast 
tre dagar efter utsänd avräkningsnota. 
Något meddelande lämnas ej till den 
som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej 
likvid i rätt tid kan tecknade aktier 
komma att överlåtas till annan.  
 
Skulle försäljningspriset vid sådan 
överlåtelse komma att understiga priset 
enligt denna Företrädesemission, kan 
den som ursprungligen erhållit tilldelning 
av dessa aktier komma att få svara för 
hela eller delar av mellanskillnaden.  
 
BETALD TECKNAD AKTIE 
Efter erlagd betalning kommer Euroclear 
att sända ut en avi som bekräftelse på att 
betalda tecknade aktier bokats in på 
VP-kontot. De nytecknade aktierna 
kommer att bokföras som BTA på 
VP-kontot till dess att de nya aktierna har 
registrerats hos Bolagsverket. Därefter 
kommer BTA att bokas om till vanliga 
aktier. Någon VP-avi utsänds ej i 
samband med denna ombokning.  

HANDEL MED BTA 
Handel med BTA beräknas ske på First 
North under perioden från och med den 
10 april 2019 fram till dess att 
Företrädesemissionen har registrerats av 
Bolagsverket. Värdepappersinstitut med 
erforderliga tillstånd står till tjänst med 
förmedling av köp och försäljning av BTA. 
ISIN-koden för BTA är SE0012453439. 

RÄTT TILL UTDELNING 
De nya aktierna berättigar till 
vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som 
infaller närmast efter det att 
Företrädesemissionen har registrerats 
hos Bolagsverket och aktierna införts i 
aktieboken hos Euroclear. 

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS 
FULLFÖLJANDE 
Anmälan är bindande. Bolaget äger inte 
rätt att återkalla erbjudandet efter det att 
teckningsperioden inleds. 

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL I 
ERBJUDANDET 
Teckningsresultatet i Erbjudandet 
kommer att offentliggöras omkring den 
26 april 2019 genom ett 
pressmeddelande från Bambuser. 

HANDEL MED AKTIER SOM OMFATTAS 
AV ERBJUDANDET 
Bambuser aktier är upptagna till handel 
First North. Efter att Bolagsverket har 
registrerat de nya aktierna kommer även 
de att handlas på First North. Sådan 
handel beräknas inledas omkring vecka 
19, 2019. 
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Riskfaktorer 
 

 

HUVUDSAKLIGA RISKER AVSEENDE BOLAGET ELLER BRANSCHEN 

Bambusers verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer som 
inte helt kan kontrolleras av Bolaget. De huvudsakliga risker som är relaterade till 
Bolagets verksamhet och bransch är: 
 
PRODUKTRISKER  
Det finns risker i samband med förmågan 
att utveckla nya produkter och tjänster 
och att kommersialisera dessa på ett 
framgångsrikt sätt. Oförmåga att anpassa 
verksamheten vid teknikskiften kan föra 
med sig att Bolagets produkter och 
tjänster blir föråldrade, vilket kan påverka 
omsättningen och Bolagets resultat 
negativt och därtill öka Bolagets 
utvecklingskostnader. 

NÄRVARO PÅ EN KONKURRENSUTSATT 
MARKNAD 
Bambuser är närvarande på en 
konkurrensutsatt marknad vilket kan 
innebära ökad priskonkurrens eller 
minskade marknadsandelar. Det finns 
vidare risk att en starkt växande Live 
commerce marknad kan komma att 
generera ett växande intresse från större 
och mer kapitalstarka aktörer vilket skulle 
leda till ett ökat konkurrenstryck som 
sannolikt skulle skapa ytterligare krav på 
utvecklingsinvesteringar. Därutöver 
riskerar ökad konkurrens att leda till 
prispress. En marknadsutveckling eller 
missbedömning enligt ovan riskerar 
påverka Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning negativt. 

AFFÄRSMODELL OCH AVTAL 
Bolagets framtida intjäning är beroende 
av att Bolaget lyckas ingå kommersiella 
avtal om försäljning av Bolagets 
produkter. Det finns en risk att Bambuser 
misslyckas med att ingå sådana avtal, att 
sådana avtal inte kan träffas på så 
fördelaktiga villkor som Bolaget önskar, 
att Bolaget visar sig driva verksamheten 
med en ineffektiv strategi eller i annat 
väsentligt inte lyckas att tillhandahålla 
marknaden ett tillräckligt 
konkurrenskraftigt erbjudande.  

Det finns risk att ingångna förhandlingar 
eller träffade samarbetsförklaringar inte 
leder till kommersiellt lyckade avtal. 
Bolagets förmåga att teckna 
framgångsrika avtal bl a beroende av 
Bolagets finansiella styrka, ett 
framgångsrikt utvecklingsarbete, kvalitén 
i Bolagets produkter samt att Bolaget i 
övrigt framstår som en trovärdig och 
attraktiv affärs- och samarbetspartner. 
Skulle Bolaget inte lyckas ingå sådana 
avtal, eller om Bolaget inte skulle lyckas 
leva upp till de krav potentiella 
samarbetspartners ställer skulle detta 
kunna ha en väsentligt negativ inverkan 
på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. 

BEROENDE AV KVALIFICERAD 
PERSONAL 
Bambusers organisation är liten sett till 
antalet anställda och den kompetens, 
erfarenhet och engagemang som finns 
hos nuvarande personal spelar en 
avgörande roll för Bolagets framtida 
utveckling. Om en eller flera 
nyckelpersoner skulle välja att lämna 
Bolaget eller om Bolaget inte skulle 
lyckas attrahera kvalificerad personal 
riskerar detta få negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet och därmed i 
förlängningen dess resultat och 
finansiella ställning. 

FRAMTIDA KAPITALBEHOV 
Det råder en risk för att kapitalet inte 
kommer att vara tillräckligt varför det 
föreligger risk att ytterligare emissioner 
kommer att genomföras. I det fall Bolaget 
inte genererar tillräckligt överskott och 
ett ytterligare kapitalbehov uppstår, finns 
det en risk för att ytterligare kapital inte 
kan anskaffas på fördelaktiga villkor, eller 
att sådant anskaffat kapital inte är 
tillräckligt för att finansiera verksamheten 
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i enlighet med Bolagets strategi, eller att 
sådant kapital kan anskaffas 
överhuvudtaget. Om ytterligare 
finansiering arrangeras genom 
ägarkapital, innebär ytterligare 
nyemissioner av aktier – såvida de inte 
deltar i sådana eventuella emissioner – en 
utspädning för Bolagets aktieägare. 

NY LAGSTIFTNING 
En ny dataskyddsreglering, den allmänna 
dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 
(”GDPR”) trädde i kraft den 25 maj 2018. 
Regleringen gäller sedan detta datum i 
alla EU:s medlemsländer och ersätter den 
tidigare personuppgiftslagen. GDPR 
medför bland annat striktare sanktioner 
för bristande efterlevnad av reglerna. Om 
Bambusers bedömning avseende 
efterlevnad av GDPR skulle vara felaktig 
och Bambuser inte skulle efterleva GDPR 
kan det leda till rättsprocesser, rättsliga 
påföljder och skadestånd som skulle 
kunna ha en negativ inverkan på 
Bambusers verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. Därutöver har 
EU-kommissionen tagit fram, till GDPR, 
kompletterande lagstiftning, i den så 
kallade E-integritetsförordningen, vilken 
även denna trädde i kraft den 25 maj 
2018. Dess tillämpningsområde innefattar 
bl a teknik inom Live Commerce. 
Eventuella brister från Bambuser i 
efterlevnad av denna riskerar att leda till 
liknande rättsprocesser och rättsliga 
påföljder som anges ovan avseende 
GDPR. 

FRAMTIDA TEKNISK UTVECKLING 
Den marknad Bambuser verkar inom 
utvecklas kontinuerligt beroende av 
kunders och slutkonsumenters önskemål 
och beteenden. För att utveckla och 

säkerställa konkurrenskraften i Bolagets 
erbjudande i en marknad i ständig 
förändring är verksamheten beroende av 
att kunna leverera produkter och tjänster 
som svarar mot kundernas krav. Det finns 
en risk att den tekniska utvecklingen 
utvecklas i en riktning Bolaget inte räknat 
med eller fortskrider i ett tempo som 
överskrider en takt Bolaget har resurser 
för att matcha. En sådan utveckling 
riskerar att påverka försäljning, 
resultatutveckling och framtida utsikter 
för Bolaget negativt. 

IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH 
GOODWILL 
En betydande andel av Bolagets 
tillgångar utgörs av immateriella 
anläggningstillgångar och goodwill. 
Bolaget uppskattar det verkliga värdet av 
tillgångarna i samband med att 
balansräkning upprättas och tar då 
ställning till om det finns behov av 
nedskrivning. Fastställandet av det 
verkliga värdet på dessa tillgångar och 
värderingsprocessen baseras i en inte 
obetydlig del på antaganden och 
uppskattningar. Det finns en risk att 
Bolaget i framtiden kan komma att göra 
andra antaganden och uppskattningar 
eller att de antaganden eller 
uppskattningar som Bolaget har gjort 
inte infrias eller visar sig vara felaktiga. I 
sådant fall kan det leda till att Bolaget 
anser att redovisat värde av dessa 
tillgångar avviker från verkligt värde, 
vilket riskerar leda till 
nedskrivningsbehov. En nedskrivning av 
tillgångarna skulle få negativa effekter på 
Bolagets resultat och finansiella ställning. 

HUVUDSAKLIGA RISKER AVSEENDE DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS 
En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är 
det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för 
Bolagets och Aktiens framtida utveckling. De huvudsakliga riskerna relaterade till 
Bambuser aktie och företrädesemissionen är: 
 
AKTIERELATERADE RISKER 
Bambuser är noterat på Nasdaq First 
North och aktieägare bör beakta att det 
är förenat med hög risk att investera i 
värdepapper relaterade till Bolaget då 

aktiekursen kan fluktuera stort. 
Aktiekursen kan uppvisa stor volatilitet på 
grund av ett antal faktorer som till 
exempel konjunkturen, marknadsräntan, 
konkurrens, politisk osäkerhet samt 
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underliggande marknadsutveckling. 
Detta kan leda till att aktiepriset kan 
sjunka och investerare vid försäljning kan 
drabbas av en kapitalförlust. 
FRAMTIDA AKTIEFÖRSÄLJNINGAR 
ELLER NYEMISSIONERS PÅVERKAN PÅ 
AKTIEKURSEN 
Försäljning av stora kvantiteter av 
Bolagets aktier, oavsett om detta 
omfattar försäljningen av befintliga aktier 
eller aktier förvärvade genom 
nyemissioner, skulle kunna ha en negativ 
påverkan på aktiernas marknadsvärde. 
 
HANDEL I TECKNINGSRÄTTER OCH BTA 
Teckningsrätter kommer att noteras och 
handlas på Nasdaq First North under 
perioden 10 – 18 april 2019 och den BTA 
som erhålls i utbyte mot utnyttjade 
teckningsrätter efter erlagd betalning 
kommer att listas och handlas under 
perioden 10 april 2019 fram till dess att 
Bolagsverket har registrerat 
nyemissionen. Denna registrering 
beräknas ske omkring vecka 19, 2019. Det 
finns en risk att handeln i 
teckningsrätterna och i BTA inte blir 
tillräckligt likvid för att säkerställa en 
effektiv  marknad och likaså att 
kursutvecklingen inte korrelerar effektivt 
med kursutvecklingen för Bambusers 
aktie  och därmed att en eventuell säljare 
av teckningsrätter och BTA inte kommer 
att kunna genomföra en försäljning  till 
önskade prisnivåer. 

AKTIEÄGARE SOM INTE UTNYTTJAR 
SINA TECKNINGSRÄTTER 
Teckningsrätter som inte utnyttjas av 
innehavaren för att teckna Aktier 
kommer att förfalla värdelösa utan rätt till 
ersättning. Som en konsekvens av detta 
kommer innehavarens proportionella 
ägande och rösträtt i Bolaget att spädas 
ut motsvarande utfallet av 
företrädesemissionen. För att förhindra 
detta och inte gå miste om eventuella 
värden behöver innehavaren på eget 
initiativ eller genom ombud sälja sina 
teckningsrätter. Det föreligger här en risk 
att beloppet som erhålls inte motsvarar 
det värde som den ekonomiska 
utspädningen genom 
företrädesemissionen medför för 
befintliga aktieägare. 

TECKNINGSÅTAGANDE OCH 
EMISSIONSGARANTIER 
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser 
från ett antal befintliga ägare och 
därutöver emissionsgarantier till 
sammanlagt 100 procent av 
företrädesemissionen. 
Teckningsförbindelser och 
garantiåtaganden är inte säkerställda 
genom bankgaranti, spärrmedel, 
pantsättning eller liknande arrangemang, 
vilket medför en risk att en eller flera av 
de som ingått avtal inte fullföljer sina 
åtaganden. Detta skulle, vid utebliven 
emissionsbetalning, kunna inverka 
negativt på Bolagets genomförande av 
planerade åtgärder efter genomfört 
Erbjudande, vilket skulle kunna slå mot 
framtida intjäning, öka framtida 
kostnader eller på annat sätt påverka 
Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning negativt. Bolagets 
aktiekurs kan av dessa orsaker komma 
att påverkas negativt. 

HANDELSPLATS 
Aktierna i Bambuser är upptagna till 
handel på Nasdaq First North, som är en 
alternativ handelsplats som drivs av de 
olika börserna som ingår i Nasdaq. Bolag 
vars aktier handlas på Nasdaq First North 
är inte skyldiga att följa samma regler 
som bolag vars aktier handlas på reglerad 
marknad, utan ett mindre omfattande 
regelverk anpassat till företrädesvis 
mindre bolag och tillväxtbolag. En 
investering i ett bolag vars aktier handlas 
på Nasdaq First North kan därför vara 
mer riskfylld än en investering i ett bolag 
vars aktier handlas på en reglerad 
marknad. 

AKTIENS LIKVIDITET 
Det finns en risk att handeln med 
Bambusers Aktier på Nasdaq First North 
inte kommer att medföra en 
tillfredsställande likviditet i Aktierna. Ifall 
skillnaden mellan köp- och säljkurs är stor 
kan det innebära att endast ett mycket 
begränsat antal aktier omsätts vissa 
dagar. Om likviditeten är begränsad kan 
detta medföra svårigheter för aktieägare i 
Bambuser att förändra sitt innehav. 
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Adresser

 
 
EMITTENT 

Bambuser AB (publ) 
Adress: Västmannagatan 4, 3 tr, 
Stockholm 
+46 (0) 70 684 53 07 
info@bambuser.com 
bambuser.com 
 
 
EMISSIONSINSTITUT 

Mangold Fondkommission AB 
Besöksadress: Engelbrektsgatan 2 
Stockholm 
PO Box 55691, 102 15 Stockholm 
+46 (0) 8 503 01 550 
info@mangold.se 
www.mangold.se 
 
 

REVISOR 

Mazars SET 
Besöksadress: Jakobsgatan 6, Stockholm 
PO Box 1317 ,111 83 Stockholm 
+46 (8) 796 37 94 
michael.olsson@mazars.se  
www.mazars.se 
 
 
KONTOFÖRANDE INSTITUT 

Euroclear Sweden AB  
Besöksadress: Klarabergsviadukten 63 
Stockholm  
PO Box 191, 101 23 Stockholm  
+46 (0)8 402 90 00 
customer.relations@euroclear.eu 
www.euroclear.com/sweden 
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