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Viktig information

Detta dokument har upprättats med syfte att tillhandahålla information till aktieägarna i Human Care i samband med nyemissionen. 
Dokumentet är inget prospekt enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och har således varken registrerats eller 
godkänts av Finansinspektionen. 

Remium Nordic AB (”Remium”), som har biträtt styrelsen i Human Care vid sammanställningen av detta dokument, har granskat 
den lämnade informationen, men påtar sig inte något ansvar för den lämnade informationens riktighet eller fullständighet och 
friskriver sig från allt ansvar för beslut som fattas på grundval av detta dokument. 

Detta dokument kan innehålla information av framåtriktad karaktär som återspeglar Bolagets styrelses nuvarande syn avseende 
framtida händelser. Även om Human Care anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga 
garantier lämnas om att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Human Cares 
bedömningar och antaganden vid tidpunkten för utgivandet av detta dokument. Läsaren uppmanas att ha i åtanke att framtida 
resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från Human Cares förväntningar. Human Care gör inga utfästelser att offentligt 
uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs 
enligt lag och andra föreskrifter.

Detta dokument utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Human Care. Nyemissionen riktar sig inte till aktieägare 
eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen 
skulle förutsätta prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, 
betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Human Care har registrerats eller kommer att 
registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon 
provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Human 
Care överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. 
Nyemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) professionella investerare som omfattas 
av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005; eller (iii) andra personer till vilka den 
lagligen kan riktas.
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I HUMAN CARE HC AB (PUBL)

Extra bolagsstämma i Human Care HC AB (publ) (”Human Care” eller ”Bolaget”) beslutade den 3 
november 2011, i enlighet med styrelsens förslag, om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets 
aktieägare.

1
 Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 7 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Teckningskursen i nyemissionen uppgår till 26 kronor per aktie. 10 befintliga aktier berättigar till teckning 
av en ny aktie. Nyemissionen omfattar således högst 270.530 nya aktier. Avstämningsdag för rätt att 
delta i nyemissionen är den 25 november 2011. Teckning ska ske under tiden 30 november – 14
december 2011.

Genom nyemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 270.530 kronor, från 2.705.300 kronor till 2.975.830 
kronor, och antalet aktier ökar med 270.530, från 2.705.300 till 2.975.830.

Bolagets största aktieägare, Garden Growth Capital med cirka 73 procent av aktierna och rösterna i 
Bolaget, har förbundit sig att teckna sin företrädesrättsandel i nyemissionen. Garden Growth Capital har 
därutöver förbundit sig att, vederlagsfritt, teckna de ytterligare aktier som inte tecknas i nyemissionen. 
Emissionen är därmed garanterad i sin helhet.

2

Garden Growth Capital har på marknadsmässiga villkor lämnat lån till Human Care om sammanlagt cirka 
7 miljoner kronor (så kallat brygglån) med anledning av förvärvet av patent för rollatormodellen Nexus (se 
avsnittet Bakgrund och motiv för mer information). Styrelsen avser att låta Garden Growth Capital betala 
för nya aktier i nyemissionen genom kvittning i motsvarande mån mot sin fordran på Human Care.

Härmed inbjuds aktieägarna i Human Care att med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Vänligen se 
avsnittet Villkor och anvisningar på sidorna 8 – 9 för närmare information om teckning och betalning m.m.

Stockholm i november 2011
Styrelsen för Human Care HC AB (publ)

                                                     
1 Bolagsstämman beslöt vidare att styrelsen skulle ha rätt att senast den 22 november 2011 besluta att inte genomföra 
nyemissionen för det fall bindande avtal avseende förvärv av patenträttigheterna för rollatormodellen Nexus då inte hade träffats av 
Human Care (se avsnittet Bakgrund och motiv för mer information). Eftersom sådant avtal sedermera träffats kommer nyemissionen 
att genomföras i enlighet med stämmans beslut (se även Human Cares pressmeddelande den 22 november 2011).

2 Styrelsen bedömer att Garden Growth Capital har god kreditvärdighet och således kommer att kunna infria sina förpliktelser i 
enlighet med sina åtaganden. Åtagandena är dock inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande 
arrangemang.
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BAKGRUND OCH MOTIV

Human Care förvärvade under 2007 det kanadensiska företaget Dana Douglas Inc, en ledande leverantör 
av högkvalitativa rollatorer. I samband med förvärvet övertogs ett avtal med en extern patentinnehavare 
avseende rätten att utnyttja ett patent för rollatormodellen Nexus. Under 2010 omförhandlades nämnda 
avtal i syfte att minska den royaltykostnad som Dana Douglas Inc betalar för utnyttjande av patentet samt 
möjliggöra minskade kostnader genom flytt av produktion till Asien.

I början av 2011 sade patentinnehavaren upp avtalet, varvid Human Care justerade ner patentvärdet till 
bedömd kvarvarande nyttjandeperiod. Human Cares resultat för 2010 belastades därmed med en 
engångsnedskrivning om 17,8 miljoner kronor. 

Efter förhandlingar med patentinnehavaren erbjöds Human Care att förvärva ifrågavarande 
patenträttigheter för cirka 3,8 miljoner USD. Avtal därom har sedermera träffats. Detta leder till 
royaltybesparingar för Human Care. Förvärvet ger samtidigt Human Care flexibilitet att, om så skulle 
bedömas ändamålsenligt och kostnadsbesparande, flytta produktionen av produkten till en annan 
leverantör.

Human Care har nått en överenskommelse med en svensk bank om finansiering av förvärvet. 
Överenskommelsen är villkorad av att Human Care stärker sin kapitalbas med cirka 7 miljoner kronor. 

Som framgår ovan är nyemissionen garanterad i sin helhet och innebär således att Human Care tillskjuts 
cirka 7 miljoner kronor. Därmed möjliggörs förvärvet av ovan nämnda patent, vilket bedöms vara en viktig 
faktor för Human Cares fortsatta tillväxt och utveckling.
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NYEMISSIONEN I KORTHET

För varje aktie i Human Care som innehas på avstämningsdagen den 25 november 2011 tilldelas du en 
teckningsrätt.

Du kan utnyttja dina teckningsrätter för teckning av nya aktier i Human Care. För teckning av en aktie 
krävs tio teckningsrätter och 26 kronor.

När nyemissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 30 december 2011, 
omvandlas betalda tecknade aktier till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB 
(”Euroclear”). Denna omvandling beräknas ske omkring den 9 januari 2012. 

Om du har dina aktier i Human Care registrerade på ett VP-konto hos Euroclear framgår det antal 
teckningsrätter du erhållit av emissionsredovisningen från Euroclear. Om du har dina aktier i Human Care 
registrerade i en depå hos bank eller annan förvaltare får du information om nyemissionen från din 
förvaltare. Följ då de instruktioner du får från din förvaltare.

För det fall du utnyttjar samtliga erhållna teckningsrätter för att teckna nya aktier ska du endast använda 
den förtryckta inbetalningsavin som skickas hem till dig. Du behöver då inte fylla i och lämna in någon 
anmälningssedel.

För det fall du har förvärvat eller avyttrat teckningsrätter, eller av annan anledning ett annat antal 
teckningsrätter än vad du erhållit avses utnyttjas för teckning, ska ”Anmälningssedel för teckning med 
stöd av teckningsrätter” användas som underlag för teckning av nya aktier. Ifylld anmälningssedel ska då, 
samtidigt som kontant betalning sker, skickas, faxas eller lämnas till Remium. Anmälningssedel för 
teckning med stöd av teckningsrätter har sänts till de aktieägare som på avstämningsdagen var 
registrerade som aktieägare i Human Care. Anmälningssedeln kan även erhållas från Remium. Teckning 
och betalning måste ske senast den 14 december 2011.

För att inte värdet av erhållna teckningsrätter ska gå förlorat måste aktieägaren antingen utnyttja 
erhållna teckningsrätter genom att teckna aktier i nyemissionen senast den 14 december 2011 
eller sälja erhållna teckningsrätter senast den 9 december 2011. För mer information se avsnittet 
Villkor och anvisningar på sidorna 8 – 9.
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FINANSIELL STÄLLNING

Human Care beslutade under våren 2010 att, i enlighet med First Norths regelverk, endast offentliggöra 
resultat på halv- och helårsbasis. Med anledning av att samtliga aktieägare bör vara informerade om 
Bolagets utveckling för att kunna fatta ett välgrundat beslut avseende nyemissionen redovisas nedan 
omsättning och rörelseresultat för de första 8 månaderna avseende 2010 och 2011.

miljoner kronor jan-aug 2010 jan-aug 2011
Omsättning 156,2 138,5
Rörelseresultat (EBIT) 1,2 3,1

Under 2011 har valutautvecklingen påverkat Bolagets omsättning med -8,7 miljoner kronor. Lägre 
inköpskostnader (huvudsakligen i USD) och kostnadsbesparingar under 2011 jämfört med 2010 har 
emellertid kompenserat den försämrade omsättningen och påverkat rörelseresultatet positivt.

För ytterligare information, se Bolagets hemsida, www.humancare.se.
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LISTBYTE

Mot bakgrund av den rådande ägarbilden i Bolaget och den mycket begränsade handeln i Bolagets aktie 
föreslog Garden Growth Capital att bolagsstämman den 3 november 2011 skulle besluta att handeln i 
Bolagets aktier på First North skulle upphöra. Bolagsstämman beslutade i enlighet därmed.

Avsikten är istället att möjliggöra för aktieägarna att handla i Bolagets aktier på den så kallade 
Mangoldlistan. Detta listbyte kommer att genomföras vid den tidpunkt som fastställs av First North, dock 
tidigast efter nyemissionens slutförande.
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Nyemissionen
Human Cares aktieägare erbjuds att med 
företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget, varvid 
10 befintliga aktier berättigar till teckning av en ny 
aktie.

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 26 kronor per aktie. 
Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt att delta i 
nyemissionen är den 25 november 2011. Sista 
dag för handel i Human Care-aktien inklusive rätt 
att delta i nyemissionen är den 22 november 
2011. Aktien handlas exklusive rätt att delta i 
nyemissionen från och med den 23 november 
2011.

Teckningsrätter
För varje aktie i Human Care som innehas på 
avstämningsdagen erhålls en teckningsrätt. För 
teckning av en ny aktie erfordras tio 
teckningsrätter. Avi som redovisar registrering av 
teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsänds 
ej.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter kommer att äga rum 
på First North under tiden 30 november – 9
december 2011. Värdepappersinstitut med 
erforderliga tillstånd står till tjänst med försäljning 
och köp av teckningsrätter. ISIN-koden för 
teckningsrätterna är SE0004324879.

Teckningsperiod
Teckning av nya aktier ska ske under perioden 
30 november – 14 december 2011. Efter 
teckningsperiodens utgång blir outnyttjade 
teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. 
Outnyttjade teckningsrätter kommer utan 
avisering från Euroclear att bokas bort från VP-
kontot. Human Cares styrelse har rätt att förlänga 
teckningstiden.

Information till direktregistrerade aktieägare
Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande 
förtryckt inbetalningsavi och anmälningssedel för 
teckning med stöd av teckningsrätter skickas till 
alla direktregistrerade aktieägare och företrädare 
för aktieägare som på avstämningsdagen den 25
november 2011 är registrerade i Bolagets av 
Euroclear förda aktiebok. Av emissions-
redovisningen framgår bland annat hur många 
teckningsrätter som erhållits och det hela antal 

aktier i Human Care som kan tecknas i 
nyemissionen. Den som är upptagen i den till 
aktieboken anslutna förteckningen över 
panthavare och förmyndare underrättas separat.

Förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare vars innehav i Human Care är 
registrerat hos bank eller annan förvaltare 
kommer inte att erhålla någon 
emissionsredovisning i enlighet med ovan. 
Teckning och betalning ska istället ske i enlighet 
med förvaltarens instruktioner.

Teckning med stöd av teckningsrätter
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter 
sker genom samtidig kontant betalning senast 
den 14 december 2011, antingen genom 
användande av den förtryckta inbetalningsavin 
eller därför avsedd särskild anmälningssedel 
enligt något av följande alternativ.

Inbetalningsavi

För det fall samtliga på avstämningsdagen 
erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av 
nya aktier ska endast den förtryckta 
inbetalningsavin användas. 

Anmälningssedel

För det fall teckningsrätter förvärvas eller 
avyttras, eller av annan anledning ett annat antal 
teckningsrätter än vad som framgår av 
emissionsredovisningen avses utnyttjas för 
teckning, ska ”Anmälningssedel för teckning med 
stöd av teckningsrätter” användas. Aktieägare 
ska på anmälningssedeln uppge det antal aktier
som denne tecknar sig för och betalning ska ske i 
enlighet med instruktionerna på 
anmälningssedeln. Den förtryckta 
inbetalningsavin ska inte användas i sådant fall. 
Ifylld anmälningssedel ska, samtidigt som 
betalning sker, skickas, faxas eller lämnas till 
Remium på adress enligt nedan, och ska vara 
Remium tillhanda senast kl 17.00 den 14
december 2011.

Remium Nordic AB, Ärende: Human Care
Kungsgatan 12-14
111 35 Stockholm
Telefon: 08-454 32 00
Telefax: 08-454 32 01

Ytterligare anmälningssedlar kan vid behov 
erhållas från Remium, kontaktuppgifter enligt 
ovan. 
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Teckning utan stöd av teckningsrätter
Teckning av aktier kan även ske utan stöd av 
teckningsrätter genom att ”Anmälningssedel för 
teckning utan stöd av teckningsrätter” ifylls, 
undertecknas och skickas, faxas eller lämnas till 
Remium på adress enligt ovan. 
Anmälningssedeln ska vara Remium tillhanda 
senast kl 17.00 den 14 december 2011. 
Anmälningssedel för teckning utan stöd av 
teckningsrätter kan erhållas från Remium, 
kontaktuppgifter enligt ovan.

Aktier som inte tecknas av de i första hand 
berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga 
aktieägare till teckning. Om inte hela antalet 
aktier som tecknas på grund av nämnda 
erbjudande kan ges ut ska aktierna fördelas 
mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier 
de tidigare äger och, i den mån det ej kan ske, 
genom lottning. Eventuella återstående aktier ska 
tilldelas emissionsgaranten Garden Growth 
Capital.

Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade 
utan stöd av teckningsrätter utsänds en 
avräkningsnota till tecknaren. Inget meddelande 
sänds till tecknare som inte tilldelats aktier. 
Betalning för tilldelade aktier ska erläggas 
kontant enligt instruktioner på avräkningsnotan. 
Erläggs inte full betalning i rätt tid kan tilldelade 
aktier komma att överlåtas till annan. Den som 
ursprungligen erhöll tilldelning kan då komma att 
få svara för eventuell mellanskillnad. 

Aktieägare i vissa jurisdiktioner
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och 
som har rätt att teckna aktier i nyemissionen kan 
vända sig till Remium på ovan nämnda 
telefonnummer för information om teckning och 
betalning. På grund av restriktioner i 
värdepapperslagstiftningen i USA, Kanada, 
Japan och Australien kommer inga 
teckningsrätter att tilldelas aktieägare med 
hemvist i någon av dessa  jurisdiktioner, förutsatt 
att inget undantag i sådana jurisdiktioners 
värdepapperslagstiftning är tillämpligt. 

Innehavare av aktier i Human Care med hemvist i 
någon av dessa jurisdiktioner kommer att, efter 
avdrag för försäljningskostnader, erhålla likvid 
från försäljning av teckningsrätter som dessa 
innehavare annars hade varit berättigade till. En 
förutsättning för utbetalning av sådan 
försäljningslikvid är att nettobeloppet överstiger 
100 kronor.

Betalda och tecknade aktier
Efter att betalning erlagts kommer Euroclear att 
skicka ut en avi som bekräftelse på att betalda 
tecknade aktier (”BTA”) bokats in på respektive 
aktieägares VP-konto. De sålunda inbokade 
aktierna är registrerade på VP-kontot som BTA 
till dess att registrering av nyemissionen skett 
hos Bolagsverket. Därefter bokas BTA om till 
vanliga aktier, vilket beräknas ske omkring den 9
januari 2012. Observera att inget meddelande 
skickas ut för att bekräfta ombokningen av BTA 
till vanliga aktier. ISIN-koden för BTA är 
SE0004324887. Handel med BTA äger rum på 
First North med början den 30 november 2011 
och pågår till den 29 december 2011.

Handel med nya aktier
De nya aktierna beräknas bli föremål för handel 
på First North omkring den 9 januari 2012. 
Aktierna i Human Care har ISIN-kod 
SE0000683757.

Rätt till utdelning
De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första 
gången på den avstämningsdag för utdelning 
som infaller närmast efter det att de införts i 
Bolagets aktiebok.

Offentliggörande av teckningsresultat 
Teckningsresultatet i nyemissionen kommer att 
offentliggöras genom ett pressmeddelande från 
Human Care omkring den 19 december 2011.

Inget prospekt upprättas
I enlighet med gällande prospektregler upprättas 
inte något prospekt för nyemissionen. För 
ytterligare information om Human Cares 
verksamhet, ägarförhållanden samt styrelse och 
ledande befattningshavare hänvisas till Bolagets 
hemsida, www.humancare.se.

Övrig information
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel 
kan komma att lämnas utan hänseende. 
Observera att teckning är bindande. Endast en 
anmälningssedel per tecknare kommer att 
beaktas. Om tecknaren lämnar in fler än en 
anmälningssedel kommer endast den först 
inkomna att beaktas. För det fall att ett för stort 
belopp betalas in av en tecknare kommer Human 
Care att ombesörja att överskjutande belopp 
återbetalas. Någon ränta utgår inte på sådant 
överskjutande belopp. Om teckningslikvid 
inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på 
ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma 
att lämnas utan beaktande.
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Adresser

Human Care HC AB (publ)
Årstaängsvägen 21C
117 43 Stockholm 
Telefon: 08-510 132 00
Telefax: 08-665 35 10

Remium Nordic AB
Kungsgatan 12-14
111 35 Stockholm
Telefon: 08-454 32 00 
Telefax: 08-454 32 01


