
INBJUDAN 
TILL TECKNING 
AV AKTIER I



HÄRMED INBJUDS, ENLIGT VILLKOREN I DETTA PROSPEKT,  
DE PERSONER SOM KONTAKTATS I SAMBAND MED DETTA ERBJUDANDE  
TECKNA AKTIER I MINI RODINI AB, 556779-7963.

Styrelsen i Mini Rodini AB har fattat beslut att öka aktiekapitalet genom en nyemission av 16 000 aktier till 
emissionskurs 160 SEK per aktie. Envar aktie har ett kvotvärde om 1 SEK. En emissionskurs om 160 SEK per 
aktie innebär att nyemissionen tillför bolaget högst 2 560 000 SEK. Vid full teckning av emissionen utgör  
de nyemitterade aktierna 12,4 % av kapitalet och rösterna i bolaget efter nyemissionen.
Teckning av aktier i Mini Rodini AB ska ske under perioden 28 juli – 15 september 2010, se vidare under  
villkor och anvisningar. Styrelsen hänvisar i övrigt till redogörelsen i detta prospekt, vilket har upprättats  
av styrelsen med anledning av nyemissionen.

NUVARANDE ÄGARE AV MINI RODINI AB INNAN NYEMISSIONEN ÄR FÖLJANDE:

Jon Sandin  48.500 aktier
Cassandra Rhodin 48.500 aktier
Gunnar Lerjestad 3.550 aktier
PIR Public  1.100 aktier
Christer Askegård 1.100 aktier
Övriga ägare  9.950 aktier
Totalt   112.700 aktier

Post-money värdering av Mini Rodini AB till en kurs av 160 SEK/aktie efter nyemission av 16 000 aktier  
är 20,6 MSEK. Antal aktier efter emission är 128.700.

INBJUDAN TILL  
TECKNING AV AKTIER  
I MINI RODINI AB

DET ÄR VIKTIGT ATT VARA VÄL FÖRBEREDD
Det går bra för mini rodini därför att vi har någonting unikt, våra kollektioner och bildspråk 
liknar ingen annans, vi gör någonting nytt. Vi har på några få år jobbat upp ett välkänt varu- 
märke, fokus har lagts på att skapa en stabil och säker grund med pålitliga leverantörer 
och kompetenta medarbetare samt en organisation som går att växa ordentligt med.  
Vi har lärt oss av våra misstag och förhoppningsvis redan gjort de flesta. 
    Nu när vi har etablerat oss som en pålitlig leverantör av moderna och väldesignade 
barnkläder är det dags att lägga lika mycket fokus på sälj. Inför höstens införsäljning har vi 
anställt en erfaren säljare, en tjänst som tidigare inte funnits!
    Vi har förberett oss väl för att ta nästa steg i etableringen av mini rodini som ett globalt 
och erkänt varumärke i barnklädesbranchen.  

Jon Sandin, grundare och VD



VILLKOR OCH  
ANVISNINGAR
BEGRÄNSAT ANTAL TECKNARE
Detta erbjudande riktas i första hand till de per-
soner som har kontaktats direkt av bolaget eller 
bolagets rådgivare.

HEMBUD
De nya aktierna omfattas ej av hembud  
i bolagsordningen.

ANMÄLAN
Anmälan om teckning av aktier skall avse en  
teckningspost om 300 aktier och ett fritt antal 
aktier därutöver. Anmälan skall vara bolaget till-
handa senast kl 15.00 den 15 september 2010.
Betalning för tecknade aktier ska likaledes  
vara bolaget tillhanda senast kl 15.00 den  
16 september 2010. Anmälan är bindande.

TILLDELNING AV AKTIER
Beslut om tilldelning fattas av styrelsen  
i Mini Rodini AB.

FÖRETRÄDESRÄTT
Emissionen genomförs med företrädesrätt för 
befintliga aktieägare.

BESKED OM TILLDELNING
När tilldelning av aktierna fastställts, sänds av-
räkningsnotor ut till dem som erhållit tilldelning.

BETALNING
Full betalning skall erläggas kontant till Mini Rodini  
AB:s konto. Om betalning inte sker i tid och på 
angivet sätt, kan aktierna komma att överlåtas på 
annan part. Om betalning för sådan försäljning 
understiger teckningskursen enligt erbjudandet 
kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den 
person som ursprungligen tilldelades aktierna.

ERHÅLLANDE AV AKTIER
Sedan tilldelning av aktier skett kommer  
aktierna att tas upp i bolagets aktiebok.

VILLKOR FÖR  
ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE
Styrelsen förbehåller sig rätten att återkalla 
erbjudandet om styrelsen finner skäl därtill. 
Sådana skäl kan till exempel vara av ekonomisk, 
finansiell eller politisk art och avse såväl om-
ständigheter i Sverige som utomlands, liksom  
att intresset för att delta i nyemissionen är otill-
räckligt. Erbjudandet kan således helt eller delvis 
återkallas. Meddelande härom skall offentlig-
göras samma dag som sådan omständighet 
uppkommer, eller snarast möjligt därefter.

VILLKOR I  
SAMMANDRAG
TECKNINGSPERIOD
28 juli – 15 september 2010

TOTALT EMISSIONSBELOPP AV AKTIER
2 560 000 SEK

ANTAL NYEMITTERADE AKTIER  
VID FULL TECKNING
16 000 st

EMISSIONSKURS
160 SEK per aktier

AKTIEPOST
Minst 300 aktier à 48 000 SEK

BETALNING
Senast 16 september 2010

KONTOUPPGIFTER
Konto: Handelsbanken 735 050 082  
clearing 6125
IBAN:  SE36 6000 0000 0007 3505 0082
SWIFT: HANDSESS

Alla investeringar i aktier är förenade med 
risktagande. Innan ett investeringsbeslut fattas 
skall dessa risker beaktas och övrig information 
noggrant genomläsas.

Den som önskar årsredovisning eller ytterligare 
information om bolagets verksamhet och plan-
er samt har frågor i samband med förestående 
nyemission rörande villkor, bakgrund och motiv 
vänder sig till:

Mini Rodini AB
Jon Sandin
jon@minirodini.se
tel: 0703 – 930 851

Upward Sales and Invest AB
Gunnar Lerjestad
gunnar@uptec.se
tel: 0733 – 555 264



OBLIGATORISKA UPPGIFTER

Personnummer/Organisationsnummer:

Telefonnummer dagtid:

Efternamn/Firma:

Förnamn/Att:

Postadress:

Postnummer:

Ort:

Ort och datum:

Antal aktier i Mini Rodini AB

Underskrift:

Tecknares egna bankgiro/bankkonto motsvarar

ANMÄLAN SKICKAS TILL:

Mini Rodini AB
Att: Jon Sandin
Alnögatan 3
116 41 Stockholm
E-mail: jon@minirodini.se
Fax nr: 08-641 00 50

ANMÄLAN OM TECKNING AV
AKTIER I MINI RODINI AB

SAMMAN- 
FATTNING AV 
EMISSIONS- 
VILLKOREN
• Mini Rodini AB emitterar högst  
16 000 aktier (2 560 000 SEK).  
Akties kvotvärde är 1 SEK.  
Bolaget utger en typ av aktier.

• Teckningskursen för aktie är  
160 SEK och aktiepost är minst  
300 aktier (minst 48 000 SEK)

• Ordinarie teckningstid är  
2010.07-28 till 2010.09.15 med 
likviddag senast 2010-09.16

• Kopia av bolagets bolagsordning 
finns tillgänglig hos bolaget.

• Betalning sker till Mini Rodini AB:s 
konto 735 050 082, clearing 6125 hos 
Handelsbanken senast enligt tider 
ovan.

• Undertecknad är fullt medveten om 
att anmälan är bindande. Ofullständig 
eller felaktigt ifylld anmälan kan 
komma att lämnas utan avseende.

UNDERTECKNAD ANMÄLER SIG HÄRMED, ENLIGT 
OVANSTÅENDE VILLKOR, FÖR TECKNING AV:


