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Viktig information
Med ”Kiwok” eller ”Bolaget” avses i detta informations± (”Informationsmemorandumet”), beroende på sam-
manhang, Kiwok Nordic AB (publ) eller den koncern vari Kiwok Nordic AB (publ) är moderbolag eller ett 
dotterbolag i koncernen. 

Informationsmemorandumet har upprättats med anledning av att styrelsen i Kiwok beslutade den 7 
november 2013, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2013, om nyemission av aktier av 
serie B med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Erbjudandet”). Enligt villkoren för Bolagets konvertibla 
lån 2012/2015 ska konvertibelinnehavare gers motsvarande företrädesrätt som enligt Erbjudandet tillkom-
mer aktieägarna. Bolaget genomför därför också riktad emission till konertibelägarna (“Konvertibelerb-
judandet”). Styrelsen beslutade slutligen också om emission av teckningsoptioner (“Teckningsoptioner 
2013/2014”) som kommer att erhållas av de som tecknar , tilldelas och betalar aktier i Erbjudandet och 
konvertibelägarerbjudandet.

Att teckna aktier enligt Informationsmemorandumet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana per-
soner vars deltagande förutsätter ytterligare memorandum, prospekt, registrerings- eller andra åtgärder 
än som följer av svensk rätt. Informationsmemorandumet får inte distribueras i eller till land där distribu-
tionen eller Erbjudandet samt Konvertibelägarerbjudandet enligt Informationsmemorandumet förutsätter 
ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpli-
ga bestämmelser i sådant land. De nya aktierna eller teckningsoptionerna har inte registrerats och kommer 
inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller tillämplig lag i annat land och Erb-
judandet samt Konvertibelägarerbjudandet att teckna aktier i Kiwok omfattar inte personer med hemvist i 
Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan Hong Kong, Schweiz, eller Sydafrika, eller 
med hemvist i något annat land där distribution eller o� entliggörande av Erbjudandet samt Konvertibelä-
garerbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare memorandum, prospekt, 
registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk lag. Anmälan om teckning av aktier i 
strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltiga. Följaktligen får aktierna inte direkt eller indi-
rekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till 
personer med hemvist enligt ovan.

Enligt lagen om handel med fi nansiella instrument (1991:980) behöver inget prospekt upprättas om den 
totala emissionslikviden inte överstiger 2,5 miljoner Euro. Eftersom Erbjudandet samt Konvertibelägarerb-
judandet, inklusive övriga erbjudanden av värdepapper som bolaget genomfört under de senaste 12 månad-
erna, understiger 2,5 miljoner Euro kommer inget prospekt upprättas. För Informationsmemorandumet 
gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i Informationsmemorandumet eller därmed sammanhängande 
rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt.

Informationsmemorandumet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida 
marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Orden ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förut-
ser”, ”planerar” eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana 
uttalanden kan identifi eras utifrån sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att 
skilja sig avsevärt från vad som framgår av framtidsinriktade uttalanden till följd av risker och andra fak-
torer som Kiwok verksamhet påverkas av. Finansiell rådgivare till Kiwok är Mangold Fondkommission som 
biträtt Bolaget i upprättandet av Informationsmemorandumet. Då samtliga uppgifter härrör från Kiwok 
friskriver sig Mangold Fondkommission från allt ansvar i förhållande till intressenter avseende andra 
direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller 
delvis grundas på uppgifterna i detta Investeringsmemorandum. 

Observera att Informationsmemorandumet inte är och inte skall anses utgöra ett prospekt enligt gällande 
lagar och regler, samt att Informationsmemorandumet inte har godkänts av någon tillsynsmyndighet. 
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Villkor i sammandrag
Villkor för Erbjudandet

Villkor

Teckningskurs

Utspädning

Beräknad teckningstid

Beräknad handel i teckningsrätter

Beräknad handel i BTA

Maximalt antal nyemitterade aktier*

Emissionslikvid*

Villkor

Teckningskurs

Utspädning

Beräknad teckningstid

Beräknad handel i BTA

Maximalt antal nyemitterade aktier

Emissionslikvid

Fyra (4) befi ntliga aktier oavsett serie berättigar till teckning 
av en (1) B-aktie i Kiwok Nordic AB

2,50 SEK per aktie

20 procent

19 november 2013 - 11 december 2013

19 november 2013 - 6 december 2013

19 november 2013 tills dess att emissionen registrerats hos 
Bolagsverket och omvandlats till ordinarie aktier i Euroclear

3 269 740

8 174 350 före emissionskostnader

Konvertibler som berättigar till fyra (4) underliggande aktier 
berättigar till teckning av en (1) B-aktie i Kiwok Nordic AB

2,50 SEK per aktie

0,07 procent

19 november 2013 - 11 december 2013

19 november 2013 tills dess att emissionen registrerats hos 
Bolagsverket och omvandlats till ordinarie aktier i Euroclear

11 888

29 720 före emissionskostnader

*) Under förutsättning att ingen konvertibelägare påkallar konvertering i sådan tid att rätt till 
 deltagande i Erbjudandet uppkommer.

Villkor för Konvertibelägarerbjudandet
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Villkor för Teckningsoptionen 2013/2014 

Villkor

Teckningskurs vid utnyttjande av
 teckningsoption

Tid för utnyttjande

Emissionslikvid*

För en (1) nytecknad, betald och tilldelad aktie i Erbjudandet 
respektive Konvertibelägarerbjudandet erhålles en (1) teckn-
ingsoption vederlagsfritt (”Teckningsoptioner 2013/2014”). 
En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny 
aktie av serie B.

2,50 SEK

12 maj - 30 maj 2014

8 204 070 före emissionskostnader

*)  Förutsätter full teckning i Erbjudandet och Konvertibelägarerbjudandet samt fullt utnyttjande av  
 Teckningsoptionerna 2013/2014.
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Bakgrund till kapitalanska� ningen 
Kiwok Nordic AB (publ) bildades 2004. Den nuvarande verksamheten började utvecklas vid samma tid 
och vilar till stor del på det behov som en av grundana, Anders Björlin, själv upplevt i samband med en 
sjukdom. Under årens lopp har produkten BodyKom utvecklats till en idag färdig tjänst att marknadsföra 
och sälja till vårdgivare i Sverige och i övriga världen. Utvecklingen har skett i samarbete med företag som 
Hewlett Packard (HP), Computer Science Corporation (CSC), Wireless Independent Provider (WIP), Telia 
och FICO samt Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Bolagets verksamhet har till stora delar fi nan-
sierats genom nyemissioner riktade till privatpersoner och privatägda aktiebolag vilket medfört att Bolaget 
idag har cirka 450 aktieägare.

Rörelsekapitalförklaring
Utifrån de satsningar som styrelsen och ledningen i Kiwok planerar att genomföra har Bolaget inte
tillräckligt rörelsekapital för att under den kommande tolvmånadersperioden fullgöra Bolagets
betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning utan att den föreslagna kapitalanska� ningen 
genomförs.

Bakgrund och motiv till kapitalanska� ning
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ) har valt att genomföra en kapitalanska� ning med företrädesrätt för 
Bolagets aktieägare. Skälen för att genomföra kapitalanska� ningen är att fi nansiera:

• rörelsekapitalbehov om cirka 3,5 MSEK för de kommande tolv månaderna.
• marknadsföringen av BodyKom i Sverige och internationellt.
• förstärkning av Bolagets organisation.
• fortsatta utvecklingsarbetet med BodyKom.
• reglering av bryggfi nansiering, maximalt 1 300 000 kronor.

Därutöver har Kiwok som avsikt att lista sig på AktieTorget under förutsättning av att kapitalanska� ningen 
inbringar åtminstone 3,5 MSEK i likvida medel och att Bolaget och Informationsmemorandumet i övrigt 
uppfyller AktieTorgets krav.

Kapitalanska� ningen
Syftet med kapitalanska� ningen är att skapa resurser för att klara Bolagets rörelsekapitalbehov och att 
genomföra en lansering av BodyKom i Sverige och internationellt. Under förutsättning att kapitalanskaf-
fningen blir fulltecknad tillförs Bolaget cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser
Teckningsförbindelser, vilka uppgår till 730 000 SEK, motsvarande cirka 9 procent av Erbjudandet, har läm-
nats från befi ntliga aktieägare under förutsättning att de får kvitta befi ntliga fordringar. Ingen ersättning 
utgår för teckningsförbindelsen.

Styrelsens försäkran
Informationsmemorandumet har upprättats av styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ) med anledning av 
kapitalanska� ningen. Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ) är ansvarig för innehållet i Informationsmemo-
randumet. Här med försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa 
att uppgifterna i Informationsmemorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska 
förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka Informationsmemorandumets innebörd. 
Bolagets revisorer har, förutom information hämtad ur publicerade årsredovisningar, inte granskat informa-
tion som lämnas i föreliggande Informationsmemorandum.

Stockholm den 18 november 2013
Kiwok Nordic AB (publ)
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Riskfaktorer
En investering i Kiwok Nordic AB (publ) utgör en a� ärsmöjlighet, men innebar också risker. Dessa kan
p.g.a. omvärldsfaktorer och Bolagets a� ärsinriktning vara svåra att kvantifi era. Hela det investerade
kapitalet kan förloras. I företag med ringa eller begränsad historik kan risken ses som extra stor. För att 
bedöma Bolaget är det viktigt att beakta de personer som skall driva verksamheten, deras bakgrund, samt 
riskprofi len i den verksamhet som skall bedrivas. Den som överväger att teckna sig för köp av aktier i 
Kiwok bör inhämta råd från kvalifi cerad rådgivare. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som har 
betydelse för bedömningen av Bolaget och dess aktie. Riskfaktorerna är inte framställda i prioriterings-
ordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande.

Finansiering
Styrelsen bedömer att det befi ntliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att täcka det kapitalbehov som 
Bolaget har de kommande tolv månaderna från Informationsmemorandumets avgivande. Det fi nns ingen 
garanti för att ytterligare framtida kapitalbehov inte kan uppstå. Bolagets möjlighet att tillgodose framtida 
kapitalbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar för sina produkter. Det fi nns ingen garanti 
för att Bolaget kommer att kunna anska� a nödvändigt kapital, om behov skulle uppstå. Härvid är även det 
allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital av stor betydelse. I det fall ytterligare fi nansiering inte 
kan erhållas i rätt tid kan det resultera i att Bolaget tvingas skjuta upp, dra ner på eller upphöra med sin 
verksamhet eller avyttra tillgångar. Det kan inte garanteras att en sådan tillgångsförsäljning kan ske på 
villkor som är gynnsamma för Bolaget.

Begränsade resurser
Kiwok är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För
genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt.
Det fi nns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av fi nansiellt och operativt
relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Kiwok baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende 
av att i framtiden kunna fi nna kvalifi cerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet 
genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassafl öde. Det kan 
inte heller uteslutas att Bolaget i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det fi nns inga 
garantier att det i så fall kan anska� as på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera 
vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Konkurrens och konkurrenter
Aktörer som kan komma att konkurrera på aktuella marknader kan ha längre verksamhetshistorik och 
större fi nansiella resurser än Kiwok. Det går inte att lämna några garantier för att verksamheten framöver 
kommer att kunna erbjuda tillräckligt konkurrenskraftiga tjänster på marknaden. En sådan utveckling 
skulle avsevärt kunna påverka verksamhetens fortsatta drift samt omsättning, resultat och likviditet 
negativt.

Upphovsskydd och patent
Kiwoks produkter och tjänster har utvecklats under många år och det tekniska försprånget bedöms i dags-
läget av styrelsen som tillfredsställande. Det fi nns emellertid inga garantier mot att någon eller några 
aktörer med större resurser som önskar verka på Bolagets marknader kan göra sig skyldiga till patent-
intrång och utveckla motsvarande eller bättre lösningar än Bolagets eller på annat sätt försämra Bolagets 
förutsättningar till en positiv ekonomisk utveckling. Bolagets metodpatent är beviljat enbart i USA.
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Samarbetspartners
Kiwok har ett antal samarbetspartners och underleverantörer som är viktiga för den löpande a� ärs-
verksamheten. Det föreligger alltid risker att dessa samarbetspartners och leverantörer kan drabbas av 
problem som försämrar eller omintetgör förmågan att leverera till Kiwok. Skulle sådana problem uppstå 
föreligger risker för störningar i Kiwoks verksamhet, med negativ påverkan på lönsamhet som en tänkbar 
följd.

Försäljningsrisk
Det går inte att med säkerhet fastslå att de nya produkter som Bolaget skall tillverka och sälja får det 
positiva mottagande på marknaden som förespeglas i det här Informationsmemorandumet. Kvantiteten av 
sålda 
produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i 
dagens skede har anledning att tro.

Företagsförvärv
Bolaget kan i framtiden komma att genomföra företagsförvärv. Sådana a� ärer är alltid behäftade med risker 
för felbedömningar och för att förvärven inte medför de positiva e� ekter som motiverade förvärvet. Det 
föreligger således risk att framtida företagsförvärv kan komma att belasta Bolagets likviditet, 
balansräkning och organisation samtidigt som utspädning av aktieägarnas ägande uppstår, utan att 
avkastning från investeringen i Kiwok förbättras.

Produktansvar och försäkringar
Kiwoks tjänster används i samband med medicinsk behandling och diagnostik. Det fi nns marknader där 
produktansvaret för denna typ av tjänster är långtgående, och där stora skadeståndsanspråk kan riktas 
mot sjukhus, kliniker, läkare och leverantörer av utrustning och tjänster. Kiwok ser kontinuerligt över 
rättsförsäkringsskydden på aktuella marknader, men det kan inte uteslutas att Kiwok kan bli föremål för 
skadeståndsprocesser där kostnaderna för rättegång och eventuella utdömda skadestånd kan bli omfattade.

Samhällsekonomi
En allmänt försämrad ekonomi eller politiska omprioriteringar kan leda till nedskärningar inom vården, 
med reducerade upphandlingsvolymer på den berörda marknaden som följd. Sådana händelser på 
marknaden där Kiwoks tjänster eller produkter är representerade kan påverka Bolagets omsättning i  
negativ riktning.

Aktiens likviditet
Kiwoks aktie är idag inte likvid. Aktien handlas på Mangoldlistan. Kiwok är trots allt ett mindre bolag med
förhållandevis få aktieägare. Handeln i mindre bolag är ofta, och speciellt i sämre marknadsklimat,  
begränsad. Det fi nns ingen garanti för att aktier förvärvade genom nyemissionen kan säljas till för 
innehavaren acceptabla nivåer vid varje given tidpunkt.

Kursfall på aktiemarknaden
Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel, valuta-
kursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av 
psykologiska faktorer. En aktie som Kiwoks aktie påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa 
faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse och skydda sig mot.
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Historien bakom Kiwok

Självupplevd vårdine� ektivitet
Anders Björlin, en av Kiwoks grundare har under 13 år behandlats för hjärtproblem. Stor del av 
behandlingen var inte nödvändig och i själva verket har en del av behandlingen gjort mer skada än nytta. 
Målet för Anders, när han tillsammans med kollegor grundade Kiwok, var att ingen skulle behöva uppleva 
det han upplevde under de åren som han behandlats för sin hjärtåkomma. Lösningen blev utvecklingen av 
BodyKom Remote Monitoring ECG.

* BodyKom möjliggör kontinuerlig övervakning och registrering av EKG i hemmet från patienter
 med hjärtbesvär.

*  BodyKom förväntas bidra till minskade vårdkostnader och öka livskvalitén för
 hjärtpatienter. BodyKom har ett CE-godkännande för försäljning i Europa.

* Marknadspotentialen är mycket stor, då problemet är likartat i hela världen.

Anders Björlin, grundare av Kiwok, bärandes lösningen och produkten BodyKom.
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VD har ordet
Kiwok Nordic AB (publ) och den marknad som bolaget verkar på har genomgått stora förändringar de 
senaste åren. Bolagets produkt, BodyKom, togs fram 2004 av Kiwok i samverkan med några större 
partners. Bland dessa märks Hewlett Packard (HP), Computer Science Corporation (CSC), Wireless 
Independent Provider (WIP) och Karolinska Universitetssjukhuset (KS). Utvecklingen av BodyKom var en 
e� ekt av att en av Bolagets grundare fi ck hjärtproblem. Hans läkare konstaterade då att det inte fanns 
någon utrustning för mobil patientövervakning, Mobile Remote Patient Monitoring (RPM). BodyKom var 
världsunik när den introducerades på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge år 2005. Kiwok 
utnämndes år 2009 av Gartner till Cool Vendor. Bevekelsegrunden för Gartners val var den unika position 
BodyKom hade på den globala marknaden. Under detta tidiga skede fanns inget stort intresse för mobila 
lösningar inom vården. Detta intresse har dock ökat de senaste åren. Nu börjar de vårdgivare, som vill 
förändra sättet att arbeta, efterfråga mobila lösningar. Tydliga exempel på detta uppträder när nya sjukhus 
utvecklas runt om i världen. 

När BodyKom lanserades fanns det inga direktiv för CE-märkning av applikationer av den typ som ingår i 
lösningen. Det förändrades 2009 då direktiven för medicinsktekniska produkter, Medical Device 
Directive 93/42/EEC (MDD), kompletterades med tillägget 2007/47/EC. Både de regulatoriska myn-
digheterna och industrin har sedan dess ägnat mycket tid åt att tolka direktiven och översätta dessa till 
praktisk handling. Kiwok har deltagit i detta arbete och drev under föregående år och in i 2013 en process 
för CE-märkning av två applikationer samt ISO-certifi ering av Bolaget. Övriga delar som ingår i BodyKom 
var CE-märkta sedan tidigare. Ett stort steg för Kiwok togs då CE-märkning av applikationerna meddelats. 
Detta innebär att BodyKom kan lanseras i hela EU-området och i länder som accepterar CE-märkning.

För ett mindre bolag som Kiwok är fi nansieringen en väsentlig process. Bolaget har lyckats med att 
fi nansiera sin verksamhet även om det skett via ett antal mindre emissioner och kortfristiga lån. Den nu 
beslutade kapitalanska� ningen skapar de resurser som krävs för den planerade lanseringen av BodyKom 
som inleddes i april på Vitalis i Göteborg.

I och med CE-märkningen och lanseringen kan vi nu kontakta våra kundgrupper och följa upp det intresse 
som fi nns i marknaden för mobilt RPM. Kiwok har under våren startat en Multicenterstudie som riktat sig 
till erkända hjärtkliniker i norra Europa med ett erbjudande om att testa BodyKom för senare köp. Kiwok 
genomför redan tester i Sverige och vi har kontakter med ett antal välrenommerade kliniker i London och 
Berlin. I lanseringen ingår även internationella satsningar tillsammans med partners som HP i vars monter 
vi fanns med på Vitalis. Med dessa satsningar ser vi optimistiskt på att nå våra uppsatta försäljningsmål.

Kiwok Nordic AB har en spännande framtid med en unik produkt och en marknad som just nu förändras i 
snabb takt mot mobil hälsa. Vi välkommnar nuvarande och blivande aktieägare att investera i Kiwok 
Nordic AB (publ), en investering som jag hoppas kommer att bli lika gynnsam för dig som investerare som 
för de vårdgivare som med hjälp av vår teknik kan e� ektivisera vården.

Anders Östlund
VD i Kiwok Nordic AB (publ)
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Erbjudandet
Styrelsen för Kiwok beslutade den 7 november 
2013, med stöd av bemyndigande från årsstämman 
den 2 maj 2013, om en nyemission av aktier av serie 
B med företrädesrätt för Kiwoks aktieägare (”Erb-
judandet”). Enligt villkoren för Kiwoks konvertibla 
förlagslån, 2012/2015, skall konvertibelägarna, vid 
företrädesemission, ges motsvarande företrädesrätt 
som enligt beslutet om företrädesemissionetillkom-
mer aktieägarna, varför styrelsen även beslutat att 
genomföra en riktad emission till konvertibelägar-
na (”Konvertibelägarerbjudandet”). Vidare besluta-
de styrelsen den 7 november 2013 om emission av 
medföljande teckningsoptioner (”Teckningsoption-
er 2013/2014”). En (1) tecknad, tilldelad och betald 
aktie av serie B i Erbjudandet och Konvertibelägar-
erbjudandet berättigar till en (1) vederlagsfri Teckn-
ingsoption 2013/2014. Teckningsoption 2013/2014 
kommer att levereras efter det att Erbjudandet samt 
Konvertibelägarerbjudandet och emissionen av 
teckningsoptioner registrerats hos Bolagsverket 
samt att Teckningsoption 2013/2014 skiftats ut i 
Euroclear. Detta beräknas ske under vecka 2, 2014. 
I detta avsnitt anges villkor och anvisningar för 
Erbjudandet. Villkor för Konvertibelägar-
erbjudandet och Teckningsoptioner 2013/2014 sam-
manfattas nedan i avsnitten ”Villkor och anvisning-
ar för Konvertibelägarerbjudandet” och ”Villkor för 
Teckningsoptioner 2013/2014 i sammandrag” samt 
återges i avsnittet ”Villkor för teckningsoptioner av 
serie 2013/2014” i Informationsmemorandumet.

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 15 november 
2013 är registrerad som aktieägare eller interimsak-
tieägare i Kiwok äger företrädesrätt att för fyra (4) 
befi ntliga aktier eller interimsaktier, oavsett serie, i 
Kiwok teckna en (1) ny aktie av serie B.

Teckningsrätter
Aktieägare och interimsaktieägare i Kiwok erhåller 
en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsda-
gen, innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berät-
tigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B. 

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 2,50 SEK per aktie. 
Courtage utgår ej. 

Teckningsoptioner
En (1) tecknad, tilldelad och betald aktie av serie 
B i Erbjudandet berättigar till en (1) vederlagsfri 

Teckningsoption. En (1) Teckningsoption ger in-
nehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i 
Kiwok till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie. 
Teckning kan endast avse hel aktie under tiden från 
och med den 12 maj 2014 till och med den 30 maj 
2014. Kiwok kommer att ansöka om upptagande 
till handel av Teckningsoptionerna på i första hand 
Mangoldlistan. För mer information se avsnitt 
”Villkor för Teckningsoptioner av serie 2013/2014” i 
Informationsmemorandumet.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt 
till deltagande i nyemissionen är den 15 november 
2013. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till 
deltagande i Erbjudandet är den 12 november 2013. 
Första dag för handel i aktien exklusive rätt till 
deltagande i Erbjudandet är den 13 november 2013.

Teckningstid
Teckning av aktier skall ske under perioden från 
och med den 19 november 2013 till och med den 11 
december 2013. Efter teckningstidens utgång blir 
outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar 
därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, 
utan avisering från Euroclear Sweden, att bokas bort 
från VP-kontot. Styrelsen i Kiwok äger rätt att för-
länga teckningstiden. För det fall beslut om förläng-
ning av teckningstiden fattas skall Kiwok informera 
marknaden om detta senast den 11 december 2013. 

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum under 
perioden från och med den 19 november 2013 
till och med den 6 december 2013 hos Mangold. 
Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller 
annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att 
genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. 
Erhållna teckningsrätter måste antingen användas 
för teckning av aktier senast den 11 december 2013 
eller säljas senast den 6 december 2013 för att inte 
bli värdelösa. Den aktieägare som inte använder 
erhållna teckningsrätter för teckning av aktier kom-
mer under aktuella förutsättningar att få vidkännas 
en utspädning av sitt aktieinnehav. Erbjudandet 
kan medföra en ökning av antalet aktier med cirka 
25 procent. För de aktieägare som avstår att teckna 
aktier i det föreliggande Erbjudandet uppstår en 
utspädningse� ekt om cirka 20 procent av aktiekapi-
talet i Kiwok efter Erbjudandet. 

Villkor och anvisningar för Erbjudandet
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Emissionsredovisning 
och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare 
De aktieägare och interimsaktieägare eller 
företrädare för aktieägare eller interimsaktieägare 
som på ovan nämnd avstämningsdag är registre-
rade i den av Euroclear Sweden för Kiwoks räkn-
ing förda aktieboken, erhåller förtryckt emission-
sredovisning med vidhängande inbetalningsavi 
från Euroclear Sweden, särskild anmälningssedel, 
informationsbrev och en informationsfolder. Av 
den förtryckta emissionsredovisningen framgår 
bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den 
som är upptagen i den i anslutning till aktieboken 
särskilt förda förteckningen över panthavare med 
fl era, erhåller inte någon emissionsredovisning 
utan underrättas separat. VP-avi som redovisar 
registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-
konto utsändes ej. 

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier eller interimsak-
tier i Kiwok är förvaltarregistrerat hos bank eller 
annan förvaltare erhåller varken emissionsredovis-
ning eller särskild anmälningssedel, dock kommer 
ett informationsbrev och en informationsfolder att 
utskickas. Teckning och betalning skall då istäl-
let ske i enlighet med anvisningar från respektive 
förvaltare.

Teckning med stöd av 
teckningsrätter
Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom 
betalning senast den 11 december 2013. Teckning 
genom betalning skall göras antingen med den, 
med emissionsredovisningen utsända, förtryckta 
inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi 
som är fogad till den särskilda anmälningssedeln 
enligt följande alternativ: 

1) Inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna 
teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast 
den förtryckta inbetalningsavin användas som 
underlag för teckning genom betalning. Särskild 
anmälningssedel skall då ej användas.

Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, 
eller ett annat antal teckningsrätter än vad som 
framgår av den förtryckta emissionsredovisningen 
utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmäl-
ningssedeln användas som underlag för teckning 
genom betalning. Aktieägaren skall på anmälnings-

sedeln under rubriken ”Anmälan 1”, uppge det antal 
aktier som denne önskar teckna och på inbetalning-
savin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning 
sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel 
kan komma att lämnas utan avseende. Särskild 
anmälningssedel kan erhållas från Mangold på 
nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälnings-
sedel skall i samband med betalning skickas eller 
lämnas på nedanstående adress och vara Mangold 
Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 
11 december 2013. Det är endast tillåtet att insända 
en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fl er än en 
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist 
erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kom-
mer således att lämnas utan avseende. 

Observera att teckning är bindande.

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Kiwok
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2
Telefon: 08-503 015 50
Telefax: 08-503 015 51

Observera att teckning är bindande.

Teckning utan stöd av 
teckningsrätter
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter 
skall ske under samma period som teckning av 
aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga från 
och med den 19 november 2013 till och med den 11 
december 2013. Anmälan om teckning utan stöd 
av teckningsrätter sker genom att den särskilda 
anmälningssedeln under ”Anmälan 2” alternativt 
blanketten för intresseanmälan ifylls, underteck-
nas och skickas till Mangold Fondkommission på 
adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i 
samband med anmälan om teckning av aktier utan 
stöd av teckningsrätter utan sker i enlighet med vad 
som anges nedan. Den särskilda anmälningssedeln 
alternativt blanketten för intresseanmälan skall 
vara Mangold tillhanda senast klockan 15.00 den 
11 december 2013. Det är endast tillåtet att insända 
en (1) särskild anmälningssedel alternativt intresse-
anmälan. I det fall fl er än en anmälningssedel eller 
intresseanmälan insändes kommer enbart den sist 
erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar alter-
nativt intresseanmälan kommer således att lämnas 
utan avseende.

Observera att anmälan är bindande.
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Tilldelning vid teckning av aktier 
utan stöd av teckningsrätter
I de fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av 
teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emis-
sionens högsta belopp, besluta om tilldelning av 
aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid 
tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även 
tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för 
det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldel-
ning ske i förhållande till deras teckning med stöd 
av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, 
genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till 
annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd 
av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan 
erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande 
till det antal aktier som var och en har tecknat och, 
om detta inte är möjligt, genom lottning.

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade 
utan företrädesrätt lämnas genom översändande 
av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. 
Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter 
utfärdandet av avräkningsnotan. Något medde-
lande lämnas ej till den som inte erhållit tilldeln-
ing. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma 
att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset 
vid sådan överlåtelse komma att understiga priset 
enligt detta Erbjudande, kan den vilken ursprungli-
gen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att 
få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 
Tilldelning är inte beroende av när under teckning-
stiden anmälan inkommer. 

Utländska aktieägare
Aktieägare vilka är bosatta utanför Sverige (avser 
dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Schweiz, 
Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydaf-
rika och Australien eller annat land där deltagande 
i Erbjudandet helt eller delvis är föremål för legala 
restriktioner) och vilka äger rätt att teckna aktier i 
Erbjudandet, kan vända sig till Mangold Fondkom-
mission per telefon för ytterligare information.

Betalda och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euro-
clear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt 
innebär några bankdagar efter betalning. Därefter 
erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att 
inbokningen av BTA skett på tecknarens VP-konto. 
Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kon-
tot till dess att aktierna i Erbjudandet blir regis-
trerade hos Bolagsverket. Enligt aktiebolagslagen 
får under vissa förutsättningar del av emissionen 
registreras vid Bolagsverket. Om denna möj-
lighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande 
företrädesemission kommer fl era serier av BTA att 

utfärdas varvid den första serien benämns ”BTA 1” 
i VP-systemet. BTA 1 kommer att omvandlas till ak-
tier så snart en första eventuell delregistrering skett. 
En andra serie av BTA (”BTA 2”) kommer att utfär-
das för teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att 
tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första 
delregistreringen och omvandlas till aktier så snart 
emissionen slutligt registrerats vilket beräknas ske 
i slutet av vecka 2, 2014. Aktieägare vilka har sitt 
aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller 
fondkommission erhåller information från respek-
tive förvaltare.

Handel med BTA
Handel med BTA kan ske på Mangoldlistan från 
och med den 19 november 2013 till dess att aktierna 
i Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket. Slutlig 
registrering beräknas ske i slutet av vecka 2, 2014.

Leverans av aktier
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos 
Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av vecka 2, 
2014, omvandlas BTA till aktier utan särskild aviser-
ing från Euroclear Sweden. Dock kan delregistrering 
av Erbjudandet komma att ske hos Bolagsverket. För 
de aktieägare vilka har sitt aktieinnehav förvaltar-
registrerat kommer information från respektive 
förvaltare.

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning 
första gången på den avstämningsdag för utdelning 
som infaller närmast efter det aktierna införts i ak-
tieboken hos Euroclear Sweden. De nya aktier som 
tillkommer efter teckning med stöd av Teckning-
soptioner av serie 2013/2014 medför rätt till vinstut-
delning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att aktierna 
införts i aktieboken hos Euroclear Sweden.

Handel
Kiwok är ett till Euroclear Sweden anslutet avs-
tämningsbolag vilket innebär att samtliga aktier är 
kontoförda av Euroclear Sweden. Adress till Euro-
clear Sweden är box 181, 101 23 Stockholm. Aktierna 
i Kiwok är upptagna för handel i svenska kronor på 
Mangoldlistan och handlas med kortnamnet KIWO-
B och ISIN-kod SE0001270828. Aktien handlas i 
poster om femhundra (500) aktier. 

O� entliggörande av utfallet av 
emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats 
och senast omkring den 16 december 2013 kommer 
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Kiwok att o� entliggöra utfallet av Erbjudandet. Of-
fentliggörandet kommer att ske genom press-
meddelande och fi nnas tillgängligt på Kiwoks 
hemsida.

Allmänt om teckning och tilldelning
Styrelsen äger inte rätt att avbryta Erbjudandet och 
har inte heller rätt att sätta ned det antal aktier som 
en teckning med stöd av teckningsrätter avser. An-
mälan om teckning är bindande. Ofullständig eller 
felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan 
avseende. Om teckningslikvid inbetalas för sent 
eller är otillräcklig kan anmälan om teckning också 
lämnas utan beaktande.

Kvittning i efterhand
Styrelsen kan medge kvittning i efterhand enligt de 
förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolag-
slagen.
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Konvertibelägarerbjudandet
Till följd av styrelsens beslut om Erbjudandet 
beslutade styrelsen för Kiwok den 7 november 2013, 
med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 
maj 2013, om en nyemission av aktier av serie B rik-
tad till konvertibelägare. Enligt villkoren för Kiwoks 
konvertibla förlagslån 2012/2015, skall konvertibelä-
garna, vid företrädesemission, ges motsvarande 
företrädesrätt som enligt beslutet om företrädesem-
issionen tillkommer aktieägarna.  Därmed skall den 
konvertibelägare som per dagen för beslutet om Er-
bjudandet fi nns införd i Euroclear Swedens register 
över innehavare av Kiwoks konvertibler 2012/2015 
anses vara ägare till det antal aktier som inne-
havaren skulle ha erhållit om konvertering verk-
ställts vid tidpunkten för beslutet om Erbjudandet, 
varvid fyra (4) sådana fi ktiva aktier skall, berättiga 
till teckning av en (1) ny aktie av serie B. Genom 
Konvertibelägarerbjudandet kan högst 11 888 aktier 
tillkomma. Syftet med Konvertibelägarerbjudandet 
är att tillgodose konvertibelägarnas rätt att teckna 
aktier i Kiwok enligt villkoren i Kiwoks konvertibla 
förlagslån 2012/2015. Rätten kan komma att med-
föra en ökning av aktiekapitalet i Kiwok om högst 
cirka 11 888 SEK1, motsvarande en utspädning om 
maximalt cirka 0,07 procent av Kiwoks aktiekapital 
och totala röstetal utöver utspädningen i Erbjudan-
det om cirka 20 procent. 

I detta avsnitt anges villkor och anvisningar för 
den riktade nyemissionen till konvertibelägarna. 
Styrelsen har inte förbehållit sig rätten att återta 
in Konvertibelägarerbjudandet permanent eller 
tillfälligt. Det är inte heller möjligt att dra tillbaka 
Konvertibelägarerbjudandet efter det att handel 
med värdepappren inletts.

Teckningsrätter
Konvertibelägare erhåller inga teckningsrätter.

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 2,50 SEK per aktie. 
Courtage utgår ej. 

Teckningsoptioner
En (1) tecknad, tilldelad och betald aktie i Konverti-
belägarerbjudandet berättigar till en (1) vederlags-
fri Teckningsoption. En (1) Teckningsoption ger 
innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie 
B i Kiwok till en teckningskurs om 2,50 SEK per ak-
tie. Teckning kan endast avse hel aktie under tiden 
från och med den 12 maj 2013 till och med den 30 

1 (13 078 962,78/13 078 962)* 11 888

maj 2014.  Kiwok kommer att ansöka om 
upptagande till handel av Teckningsoptionerna på 
i första hand Mangoldlistan. För mer information 
se avsnitt ”Villkor för Teckningsoptioner av serie 
2013/2014” i Informationsmemorandumet.

Anmälningssedlar
Direktregistrerade konvertibelägare 
De konvertibelägare eller företrädare för konverti-
belägare i Kiwok erhåller särskild anmälningssedel, 
informationsbrev och en informationsfolder. 

Förvaltarregistrerade konvertibelägare
Konvertibelägare vars innehav av konvertibler i 
Kiwok är förvaltarregistrerat hos bank eller annan 
förvaltare erhållersärskild anmälningssedel, ett 
informationsbrev och en informationsfolder.

Teckning för konvertibelägarna
Konvertibelägarna inbjuds att teckna aktier av serie 
B i Kiwok under perioden 19 november 2013 till 
och med den 11 december 2013. Anmälan skall ske 
genom att den för konvertibelägare särskilda anmäl-
ningssedeln under perioden 19 november 2013 till 
och med den 11 december 2013 inges till:

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Kiwok
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2
Telefon: 08-503 015 50
Telefax: 08-503 015 51

Ifylld anmälningssedel skall vara Mangold Fond-
kommission tillhanda senast klockan 15.00 den 
11 december 2013. Anmälningssedlar som sänds 
per post bör avsändas i god tid före sista dagen i 
teckningsperioden. Styrelsen i Kiwok förbehåller 
sig rätten att förlänga teckningsperioden. För det 
fall beslut om förlängning av teckningstiden fattas 
skall Kiwok genom pressmeddelande informera 
marknaden om detta senast den 11 december 2013. 
Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälnings-
sedel. För det fall fl era anmälningssedlar insändes 
kommer endast den senast inkomna att beaktas. Ti-
digare anmälningssedlar från samma part kommer 
således att lämnas utan hänseende. Ofullständig 
eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan hänseende. Inga tillägg eller ändringar 
får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten.

Observera att anmälan är bindande.

Villkor och anvisningar för Konvertibelägarerbjudandet
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Den som anmäler sig för teckning av aktier måste 
ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan 
förvaltare till vilken leverans av aktier kan ske. Per-
soner som saknar VP-konto eller depå måste öppna 
ett VP-konto eller en depå hos en bank eller ett 
värdepappersinstitut innan anmälan inlämnas. Ob-
servera att detta kan ta viss tid. Anmälningssedlar 
och Informationsmemorandumet fi nns tillgängligt 
på Kiwoks hemsida www.kiwok.se samt på Man-
gold Fondkommissions hemsida www.mangold.se.

Utländska konvertibelägare
Konvertibelägare vilka är bosatta utanför Sverige 
(avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, 
Schweiz, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singa-
pore, Sydafrika och Australien eller annat land där 
deltagande i Konvertibelägarerbjudandet helt eller 
delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka 
äger rätt att teckna aktier i Konvertibelägarerb-
judandet, kan vända sig till Mangold Fondkommis-
sion per telefon för ytterligare information.

Betalning
Betalning för tecknade aktier ska erläggas i en-
lighet med utsänd avräkningsnota. Erläggs ej likvid 
i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till an-
nan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse 
komma att understiga priset enligt Konvertibeläga-
reerbjudandet, kan den vilken ursprungligen erhål-
lit tilldelning av dessa aktier komma att få svara 
för hela eller delar av mellanskillnaden. Styrelsen 
ska ha rätt att besluta om förlängning av tiden för 
betalning.

Betalda och tecknade aktier (”BTA”)
Betalda tecknade aktier erhålls normalt några bank-
dagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren 
en VP-avi med bekräftelse att inbokningen av BTA 
skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade 
aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att akti-
erna i Konvertibelägarerbjudandet blir registrerade 
hos Bolagsverket. Investerare vilka har sitt innehav 
registrerat via depå hos bank eller fondkommission 
erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med BTA
Handel med BTA kan ske på Mangoldlistan till 
dess att aktierna i Konvertibelägarerbjudandet 
registrerats hos Bolagsverket. Slutlig registrering 
beräknas ske i slutet av vecka 2, 2014.

Leverans av aktier
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos 
Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av vecka 
2, 2014, omvandlas BTA till aktier utan särskild 

avisering från Euroclear Sweden. Dock kan delreg-
istrering av Konvertibelägarerbjudandet komma att 
ske hos Bolagsverket. För de aktieägare vilka har sitt 
aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer informa-
tion från respektive förvaltare.

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning 
första gången på den avstämningsdag för utdelning 
som infaller närmast efter det att aktierna införts 
i aktieboken hos Euroclear Sweden. De nya aktier 
som tillkommer efter teckning med stöd av Teck-
ningsoptioner av serie 2013/2014 medför rätt till 
vinstutdelning första gången på den avstämnings-
dag för utdelning som infaller närmast efter det att 
aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden.

Handel
Kiwok är ett till Euroclear Sweden anslutet avs-
tämningsbolag vilket innebär att samtliga aktier är 
kontoförda av Euroclear Sweden. Aktierna i Kiwok 
är upptagna för handel i svenska kronor på 
Mangoldlistan och handlas med kortnamnet KIWO-
B och ISIN-kod SE0001270828. Aktien handlas i 
poster om femhundra (500) aktier. 

O� entliggörande av utfallet av 
emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats 
och senast omkring den 16 december 2013 kommer 
Kiwok att o� entliggöra utfallet av
Konvertibelägarerbjudandet. O� entliggörandet 
kommer att ske genom pressmeddelande och fi nnas 
tillgängligt på Kiwoks hemsida.

Allmänt om teckning och tilldelning
Styrelsen äger inte rätt att avbryta Konvertibelägar-
erbjudandet och har inte heller rätt att sätta ned det 
antal aktier som en teckning med företrädesrätt avs-
er. Anmälan om teckning är bindande. Ofullständig 
eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas 
utan avseende. Om teckningslikvid inbetalas för 
sent eller är otillräcklig kan anmälan om teckning 
också lämnas utan beaktande.

Kvittning i efterhand
Styrelsen kan medge kvittning i efterhand enligt de 
förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolag-
slagen.
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Allmänt
För varje tecknad, tilldelad och betald aktie av serie 
B i Erbjudandet och Konvertibelägarerbjudandet 
erhålls en Teckningsoption vederlagsfritt. Varje 
Teckningsoption berättigar till teckning av en ny 
aktie av serie B till en kurs om 2,50 SEK. Genom 
utnyttjandet av Teckningsoptionerna kan Kiwoks 
aktiekapital komma att ökas med högst cirka 
3 281 629,20 SEK2 genom emission av 3 281 629 
nya aktier under förutsättning att alla konvertibler 
konverteras till interimsaktier innan avstämn-
ingsdagen. Teckningsperioden för nyteckning av 
aktier med stöd av Teckningsoptionerna löper 
under tiden från och med den 12 maj 2014 till och 
med den 30 maj 2014. De fullständiga villkoren för 
Teckningsoptionerna återges i avsnittet ”Villkor för 
Teckningsoptioner av serie 2013/2014” i Informa-
tionsmemorandumet. Villkoren kommer även att 
fi nnas tillgängliga på Kiwoks hemsida, www.kiwok.
se. Nedan följer en sammanfattning av några av de 
väsentliga villkoren för Teckningsoptionerna.

Teckningsoptioner och rätt att teck-
na nya aktier
Antalet Teckningsoptioner uppgår till högst 3 281 
629. En (1) Teckningsoption ger innehavaren rätt 
att teckna en (1) ny aktie i Kiwok till en teckning-
skurs om 2,50 SEK per aktie. Teckning kan endast 
avse hel aktie.

Teckning av aktier med stöd av 
Teckningsoption
Teckningsperioden för nyteckning av aktier med 
stöd av Teckningsoptionerna löper under tiden från 
och med den 12 maj 2014 till och med den 30 maj 
2014.

Omräkning av teckningskurs m.m.
Teckningskursen respektive det antal aktier i Ki-
wok som varje Teckningsoption berättigar till teck-
ning av kan komma att omräknas vid fondemis-
sion, nyemission samt i vissa andra fall i enlighet 
med villkoren för Teckningsoptionerna, se avsnittet 
”Villkor för Teckningsoptioner av serie 2013/2014” i 
Informationsmemorandumet.

Utdelning på ny aktie
Aktier som tecknas med stöd av Teckningsoption-
erna medför rätt till vinstutdelning första gången 
på den avstämningsdag för utdelning som infaller 

2 (13 078 962,78/13 078 962)*3 281 629 

närmast efter det att nyteckningen har registrerats 
hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken 
hos Euroclear Sweden.

Handel i Teckningsoptionerna
Handel i Teckningsoptionerna kommer i första 
hand ske på Mangoldlistan.

Övrigt
Mangold Fondkommission skall äga teckna Teckn-
ingsoptionerna med rätt och skyldighet att överföra 
Teckningsoptionerna till dem som tecknat, tilldelats 
och betalat för aktier i Erbjudandet och 
Konvertibelägarerbjudande i enlighet med vad som 
anges ovan och i övrigt i Informationsmemorandu-
met.

Villkor för Teckningsoptioner av serie 2013/2014 i sammandrag
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Kiwok Nordic AB (publ)
Kiwok Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, 
vilken regleras av aktiebolagslagen. Kiwok Nordic bildades i Sverige och registrerades 2004-08-25 med 
organisationsnummer 556665-3068. Ursprunglig fi rma var GI Foods Europe AB (publ) som år 2008 
ändrades till Entry Capital Partners AB (publ). Nuvarande fi rma registrerades 2009-09-29.

Kiwok Nordic ska enligt den registrerade verksamhetsbeskrivningen bedriva utveckling, tillverkning
och försäljning av medicinsk teknik avsedd för diagnostik och behandling samt bedriva därmed förenlig 
verksamhet.

Kiwok Nordic är ett publikt aktiebolag och Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear Sweden 
AB som för Bolagets aktiebok. Bolagets säte är Stockholms län, Stockholm kommun.

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej av-
gjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv 
månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande e� ekter på Bolagets fi nansiella ställning 
eller lönsamhet. Aktieägarna har vid årsstämman den 2 maj 2013 bemyndigat styrelsen om att genom-
föra nyemission. Bemyndigandet täcker så många aktier som ryms inom ramen vid varje tillfälle gällande 
bolagsordning. Styrelsen har beslutat om att genomföra kapitalanska� ningen som beskrivs i detta Informa-
tionsmemorandum. Likviden skall främst användas till marknadsföring och försäljning av Bolagets huvud-
produkt BodyKom. Skulle nuvarande kapitalanska� ning inte bli fulltecknad kommer Bolaget att bli tvunget 
att söka alternativa fi nansieringslösningar alternativt låta Bolaget utvecklas i en långsammare takt för att 
kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. 

Årsredovisningar och bolagsordning kan beställas i pappersform från Bolaget eller hämtas från Bolagets 
hemsida. Bolagets och styrelsens kontorsadress är:

Kiwok Nordic AB (publ)
Gävlegatan 18 C, 10 tr.
SE-113 30 STOCKHOLM
Tel 08-550 036 70
Fax 08-550 036 71
E-post: info@kiwok.se
www.kiwok.se

Koncernen
Koncernen består av moderbolaget 
Kiwok Nordic AB (publ), org. nr. 556665-3068 med säte i Stockholm och de helägda dotterbolagen 
Kiwok Development AB, org. nr. 556770-2807, med säte i Karlskrona, och Kiwok Limited, org. nr. HE170096, 
med säte i Nicosia, Cypern. Kiwok Limited har ett helägt dotterbolag Kiwok Inc., org.nr. 544.1225INC, 
med säte Portland, Oregon, USA, samt ett delägt bolag (50 %) Kiwok Healthcare Private Limited, org.nr. 
U33110DL2008PTC178316, med säte Delhi, Indien.

Kiwok Development AB bedriver marknadsföring och försäljning av BodyKom på Nordiska marknaden 
baserat på ett Agentavtal med Kiwok Limited samt utveckling av koncernens produkter baserat på ett 
Licensavtal med Kiwok Limited och i nära samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och 
Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Kiwok Limited innehar samtliga patent och rättigheter till BodyKom. 
Kiwok Inc. är ingivare av koncernens patentansökningar. Kiwok Healthcare Private Limited är vilande och 
bedriver ingen verksamhet.

Kiwok Group Structure

Kiwok Nordic AB (publ)
Holding company

Sweden

Kiwok Ltd
IP Holder

Cyprus

Kiwok Development AB
Nordic Development and Sales

Sweden

Kiwok Inc
Patent Application Filer

US

Kiwok Healthcare PLC
Holdingbolag

India
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A� ärsidé
Att erbjuda tjänster, inom Remote Patient Monitoring (RPM) som levererar säker och korrekt diagnosdata i 
realtid från patienten i sin vardagliga miljö, till vårdgivaren.

Verksamhet
Kiwok är ett medicintekniskt företag verksamt inom området mobila hälsotjänster (mHealth) med 
lösningar för distansövervakning av patienter utanför sjukhusen (Remote Patient Monitoring, RPM). 
Kiwok är inriktad på kommersialiseringen av BodyKom, en tjänst utvecklad och patenterad av bolaget, för 
insamling av fysiologiska data från patienter på distans och förmedling av data i realtid till vårdgivaren. 
Kiwok innehar alla rättigheter till BodyKom som är en färdigutvecklad mobil vårdtjänst baserad på exis-
terande vårdprocesser för kontinuerlig registrering och överföring av EKG-data från patienter med i första 
hand hjärtbesvär. Systemet har under senare år utvärderats av fl era vårdgivarorganisationer. Resultaten 
från utvärderingarna indikerar på kostnadsbesparingar för vårdgivaren och ökad livskvalitet för patienten. 
Kiwoks kunder utgörs av sjukvårdsorganisationer såsom sjukhus och specialistkliniker inriktade mot hjärt-
kärlsjukdomar och vissa andra ofta välfärdsrelaterade hälsoproblem. Därutöver fi nns ett intresse för Kiwoks 
lösningar med kontinuerlig övervakning bl.a. från verksamheter med inriktning mot idrott och friskvård. 
Behovet av kontinuerlig registrering och överföring av EKG-data från patienter fi nns i hela världen. Kiwoks 
kunder får tillgång till BodyKom systemet genom en abonnemangsform. Vårdgivaren disponerar under 
abonnemangstiden ett antal patientutrustningar samt får tillgång till mobil kommunikation och tid i 
Kiwoks servrar med bl.a. beslutsstödssystem. Kiwok ansvarar för driften av systemet och levererar 
insamlad data till vårdgivarens diagnossystem. Leveransen av data kan ske i stort sett i realtid, allt efter 
kundens önskemål. Kiwok erbjuder även slutprodukten, analysen, för de kunder som saknar egen 
analyskapacitet.

A� ärsmodellen med abonnemangsformen innebär att vårdgivaren kan använda BodyKom utan att behöva 
fatta egna investeringsbeslut, och systemet kan enkelt utökas vid behov. Abonnemangsformen innebär 
också att Kiwok erhåller ett jämt och förutsägbart kassafl öde från en kundkategori som normalt anses vara 
säkra betalare.
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2003
• Bolaget Kiwok AB bildas.

• Grundare till Kiwok är Anders Björlin och Björn 
Söderberg med a� ärsidé att sälja tjänster baserade
på realtidsinformation inom tre områden:
- global logistik
- mobil marknadsföring
- internationella sjukvårdslösningar.

2004
• Med Anders Björlins egna upplevelser som 
hjärtpatient föds och utvecklas tjänsten BodyKom 
Series EKG i samarbete med HP, Fair Isaac, Telia 
och WIP.

• BodyKom Series EKG ver 0.9 lanseras på 
läkarstämman i Göteborg.

2005
• Ett samarbete inleds med den tyska sensor-
tillverkaren SR Medizinelektronik för att få tillgång 
till en EU-certifi erad sensor.

• Utvecklingsarbetet för såväl den kliniska som 
medicintekniska delen fördjupas med Karolinska
Universitetssjukhuset som också lämnar in en etisk 
ansökan avseende BodyKom.

• BodyKom Series EKG ver 1.0 börjar testas på 
patienter.

• Kiwok deltar i ehälsodelegationen vid 
kungaparets statsbesök i Australien.

2006
• En 18-månaders parallelltest med traditionell 
Holterbandspelare inleds vid Karolinska
Universitetssjukhuset.

• BodyKom Series EKG lanseras som en tillgänglig 
sjukvårdstjänst inom Telias VERVA-avtal.

• Globala samarbetsavtal sluts med WIP, HP, Fair 
Isaac och CSC.

2007
• Samarbetsavtal sluts med SYSteam Lesswire för 
hantering av logistik, support samt ett
återvinningsavtal för uttjänta komponenter.

• BodyKom Series EKG ver 2.0 sätts i drift.

• 18-månaderstest vid Karolinska Universitetss-
jukhuset färdigställs.

• BodyKom Series EKG levereras till Akers sjukhus 
i Norge för utvärdering.

• Kiwok inleder ett samarbete med Akademiska 

Sjukhuset i Uppsala och barnkardiologen Anders 
Jonzon.

2008
• BodyKom Series EKG ver 3.0 sätts i drift.

• Kiwok deltar vid invigningen av HPs new Health 
Center of Excellence i Oslo.

• Kiwok deltar som föreläsare i en internationell 
kardiologikonferens i Bombay, Indien.

• Kiwok AB drabbas av svårigheter med fi nansiering 
och misslyckas med en företagsrekonstruktion.
Verksamheten överlåts på Kiwok Nordic AB.

2009
• BodyKom presenteras i TV3-programmet 
”Diagnos Okänd”, och visar hur systemet hjälper 
läkarna att fi nna en tidigare svårdiagnostiserad 
sjukdom hos en patient.

• Analytikern Jonathan Edwards från Gartner fram-
håller i en rapport att BodyKom kan ge besparingar
för vårdgivare på uppemot 80 procent jämfört med 
traditionell Holterutrustning.

• Gartner utser i samma rapport Kiwok till en sk 
”Cool Vendor”.

• Kiwok Nordic genomför en fulltecknad nyemission 
riktad mot allmänheten.

• Kiwok Nordic förvärvar det medicintekniska 
försäljningsbolaget Dicamed AB och dess ägare 
Sven Gustafsson utses till VD.

• Det ursprungliga Kiwok AB försätts i konkurs.

2010
• Bolagets VD, Sven Gustafsson, lämnar bolaget. 
Ordförande Pär Ceder tar över VD rollen tills dess 
ny VD utretts.

• Stefan Holmström tillträder som ny VD i 
november.

• Det tidigare helägda dotterbolaget Dicamed AB 
avyttras till bolagets tidigare VD Sven Gustafsson.

• Kiwok Ltd genomför tester av BodyKom i Indien.

• Kiwok blir medlem i Microsoft Partner Network.

2011
• Kiwok Nordic förvärvar Kiwok Limited och er-
håller därmed samtliga marknads och IP-relaterade
rättigheter till BodyKom.

• Kiwok Limited beviljades metodpatent avseende 
BodyKom i USA.

Händelser i företagets utveckling
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• Ny styrelse valdes vid årsstämman i moder-
bolaget bestående av Dr. Mats Norman, vd i
GlobenHeart, ordförande, Anders Brinck, 
företagsrådgivare ABG Sundal Collier, samt Dr. 
Stefan Holmström, vd.

• Ny styrelse valdes på extra bolagsstämma i dotter-
bolaget Kiwok Development AB bestående av
Stefan Holmström, ordförande, Johan Berglund, 
professor Blekinge Tekniska Högskola (BTH), 
Richard Lidén, platschef Fujitsu Karlskrona samt 
Ander Björlin.

• En supportorganisation etablerades i Karlskrona i 
nära samarbete med Blekinge Tekniska Högskola
(BTH). Anders Björlin utsågs till platschef och 
Gun-Britt Hultmark utsågs till projektledare.

2012
• Dotterbolagen lämnade in ansökan om ISO certi-
fi ering och CE-märkning av två applikationer.

• Bolaget inledde arbetet med en Multicenterstudie 
för att erbjuda tester av BodyKom på olika
kliniker utanför Norden, för att på detta sätt skapa 
validering och referenser. Förhoppningen är att
de kliniker som testar BodyKom även skall vara 
intresserade av att bli kunder.

• Tillsammans med Business Sweden (f.d. Expor-
trådet) har Kiwok under hösten erbjudit Engelska 
kliniker att genomföra tester av BodyKom. Dessa 
tester planerar man att genomföras under 2013.

• I Berlin har Kiwok i samarbete med Hügoth AB, 
verksamt med svenska företagsetableringar i Ber-
lin, presenterat BodyKom för klinker och institu-
tioner.

• Mats Norman lämnade av personliga skäl sin roll 
som styrelsens ordförande vid årsstämman i juni.
Till ny ordförande valdes bolagets hittillsvarande 
vd Stefan Holmström. Vid stämman komplet-
terades styrelsen med Bengt Nielsen, tidigare Gen-
eral Manager Academic research på GE Healthcare, 
och Åke Olsson, representerande ägarbolaget 
Villekulla.

• Styrelsen utsåg Anders Östlund till ny vd.
• Kiwok har fört diskussioner om leveranser av ana-
lyser till Idrottssektorn, ett nytt och mycket
intressant område för Kiwok.

• Kiwok har medverkat i en EU ansökan inom FP7 
tillsammans med Karolinska Institutet (KI,
Stockholm, Sweden); Research Department of Neu-
roscience, Physiology and Pharmacology,

University College London (UCL, London, UK), Uni-
versity of Bristol (Bristol, UK) and University of
Szeged (Szeged, Hungary). Finansieringen blev inte 
beviljad varför konsortiet nu tittar på alternativa
fi nansieringslösningar.

2013
• Kiwok har genomfört en sammanläggning av 
aktier. Femtio gamla aktier blir en ny. Samman-
läggningen är registrerad hos Bolagsverket och 
avstämningsdag var 11 februari 2013.

• Kiwok Nordic har tillsammans med KTH och 
övriga partners tecknat avtal om anslutning till 
iPack för forskningsprojektets fas tre.  iPack VINN 
Excellence Center som koordineras vid avdelningen 
Elektroniksystem på Skolan för informations- och 
kommunikationsteknik inom KTH startar nu 
ytterligare en period med tre år av forskning. 
Projektet som pågått i fem år är planerat att pågå 
ytterligare 5 år. Projektet är fi nansierat till lika delar 
av Vinnova, KTH och industrin och har en årlig 
budget om totalt 21 MSEK. Kiwoks underprojekt 
inom iPack har en årlig forskningsbudget om 3 
MSEK och är inriktat på vidareutveckling av Kiwoks 
produkt BodyKom.

• Kiwok Development erhöll CE-märkning och ISO 
certifi ering i juli i år. CE-märkningen avser en mobil 
app och en webb app som ingår i bolagets tjänst 
BodyKom Mobile ECG Monitoring. Arbetet med 
certifi eringen har inneburit att bolagets samtliga 
processer och rutiner har reviderats och uppdat-
erats för att uppfylla internationella standarder. 
Certifi eringen innebär att bolaget nu är rustat 
för en global lansering av bolagets mobila EKG 
lösning BodyKom.  Certifi eringen innebär vidare 
att bolagets kvalitetsledningssystem nu uppfyller 
vårdmarknadens högt ställda krav och att den inter-
nationella marknadslanseringen underlättas. Vissa 
länder ställer krav på ISO certifi ering för att man 
skall få lansera en produkt inom vårdområdet. 

• Kiwok fi ck en order om Tkr 100 från Landstinget 
Blekinge som planerar att använda BodyKom i en 
studie för att bedöma förekomsten av arytmier (hjär-
trytmrubbningar) hos patienten som har upplevt 
en TIA (övergående blodpropp i hjärnan). Studien 
som genomförs av läkare vid Blekingesjukhuset och 
Blekinge Tekniska Högskola startar under slutet 
av året, den involverar 100 patienter i Karlskrona 
och beräknas avslutas under våren 2014. Syftet är 
att, med hjälp av mobil EKG utrustning från Kiwok 
via långtidsmätningar, undersöka förekomsten av 
arytmier hos patienter efter en TIA.
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Tekniska och fi nansiella mål
Tekniska mål
Styrelsen i Kiwok har satt upp följande mål för den tekniska utvecklingen i Bolaget:

- Skapa partnerskap med en större aktör om utveckling av back-end lösningen under 2014.
- Besked om produktpatent för BodyKom i EU, Canada, Indien och Sydkorea 2015.
- FDA Approval av BodyKom under 2016.

Verksamhetsmål
Styrelsen i Kiwok har satt som mål att:

- under 2014 trä� a överenskommelser med ytterligare 5 klinker om Kiwoks Multicenterstudie.

Finansiella mål
Styrelsen i Kiwok har satt som mål att:

- under räkenskapsåret 2015 uppnå positivt rörelseresultat.

Utdelningspolicy
Styrelsens avsikt är att ge aktieägarna en utdelning som återspeglar god direktavkastning samt utdelning-
stillväxt och att tillämpa en policy där utdelningsnivån anpassas till Kiwoks fi nansiella ställning i övrigt. 
Den årliga utdelningen ska långsiktigt motsvara 30–50 procent av periodens resultat, med hänsyn taget till 
bolagets soliditetsmål.

Styrelsen har inte för avsikt att föreslå utdelning eller utlova utdelningsandel förrän bolaget uppnår
tillräckliga vinster och kassafl öden efter nödvändiga investeringar. Kiwok har inte lämnat utdelning
sedan bolaget grundades 2004.
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Trender och tendenser – eHälsa och mHälsa
eHälsa (eHealth)
Huvudsyftet med den Nationella IT-strategin för vård och omsorg som kom 2005 i Sverige och som år 
2010 ändrade namn till “Nationell eHälsa – strategin för tillgänglighet och säker information för vård och 
omsorg”, var att med modern teknik öka kvaliteten samt att göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig
och öka e� ektiviteten. Det innebär en fokusering på införande, användning och nyttan av teknik, snarare 
än teknisk utveckling. E-hälsa har blivit ett samlingsbegrepp för vård och stöd på distans som innebär en 
informations- och kommunikationsteknologi som kan användas till förebyggande åtgärder, diagnos, 
behandling och övervakning samt styrning av hälsa och livsstil på ett säkert sätt.

I begreppet e-hälsa ingår samspelet mellan patienter och hälso- och sjukvården, dataöverföring mellan 
institutioner och kommunikation mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Begreppet 
omfattar även nätverk för hälsoinformation, elektroniska patientjournaler, telemedicinska tjänster och 
mobila kommunikationssystem för att övervaka och hjälpa patienter. E-hälsa handlar inte enbart om 
teknisk utveckling utan snarare om att göra hälso- och sjukvården till en integrerad del av informations-
samhället, i syfte att kunna erbjuda och möta de behov som fi nns i samhället för att e� ektivt och med hög 
kvalitet ge vård- och omsorg samt arbeta hälsoförebyggande.

mHälsa (mHealth)
I samband med att Sverige var ordförande i EU under 2009, uttalade regeringen vid ett ministermöte i 
Jönköping att Sveriges strategi för utveckling av hälso- och sjukvården är eHealth och Telemedicin. En del 
av detta beslut baseras på Gartners rapport om telemedicin och dess förväntade utveckling från juni 2008. 
Telemedicin kan ske på både det fasta som mobila telenätet, då hade man ännu inte myntat begreppet 
mHealth.

För att ta vara på de möjligheter att e� ektivisera vården som ny teknik erbjuder, har landstingen i Sverige 
börjat titta på en förändrad organisation där man låter sjukhusen mer ta rollen som experter och 
vårdcentraler och andra enheter inom primärvården ta hand om patienterna i större omfattning än idag. 
Detta har påbörjats t.ex. i Hallands län. Regeringen kommer också att utvidga lagstiftningen om vård-
garantin att gälla även diagnoser, t.ex. EKG i tidigt skede där väntetider idag kan vara upp till 12 månader. 
Detta skapar marknad för nya expertorganisationer, t.ex. för EKG-diagnos, inom den privata vårdsektorn, 
där Kiwoks lösning BodyKom kan vara ett utmärkt verktyg.

Under 2010 kom också en rapport från research2guidance, analytiker inom mobile forskningsutveckling, 
Global mHealth Developer Survey. Rapporten beskriver den förväntade utvecklingen av att använda det 
mobila bredbandet i vården baserat på en enkät med 231 svarande företag från hela världen som arbetet 
i medeltal 2,5 år med utveckling av tjänster inom området mHealth. Denna rapport visar bland annat på 
några mycket intressanta förväntade utvecklingar tendenser under perioden 2010 – 2015. Tydligt i 
rapporten är att lösningar för vård av patientgrupper med diabetes, övervikt, blodtrycksproblem och hjärt-
fel (Coronary Heart Diseases) har de största a� ärspotentialerna.

mHealthlösningar 
mHealthlösningar kommer i allt större utsträckning att användas av kroniskt sjuka även om den största 
gruppen initialt är personer med eget intresse för sin hälsa. Tabellerna på nästa sida ger exempel på 
sammanhang där BodyKom kan vara en lösning.
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Med BodyKom kan man följa, analysera och påverka de fyra största vårdområdena. BodyKom kan användas för att 
följa diabetikers sjukdomsutveckling, kombineras med accelerometer för registrering av fysisk aktivitet för över-
viktiga och olika typer av hjärtproblem för såväl blodtrycksproblem (hypertension) som t.ex. risk för stroke.

Bilden visar att den största målgruppen är de med ett stort eget intresse för sin hälsa och den näst största är de 
kroniskt sjuka. Bland de professionella inom vården är det främst sjuksköterskor och biträden som förväntar sig att 
få stor avlastning genom att mHealth tjänster automatiserar väsentliga delar av den administration som faller på 
dessa yrkesgrupper.”
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Mobil övervakning av patienter (Mobil Remote Patient Monitoring, RPM)
Att kontinuerligt övervaka patienten och sända över data om dennes tillstånd via mobilnätet gör det
möjligt att minska vårdtiderna på vårdinrättningen. Genom att följa patienten under en längre tid
fi nns t.ex. bättre möjligheter att upptäcka dubbelslag och oregelbunden hjärtrytm. Det är även en fördel 
vid inställning av medicineringen för att se e� ekten av blodtrycks- och hjärtmedicin. Inom denna del av 
mobil hälsa, mHealth, är Kiwok verksam med sitt patenterade system BodyKom som i en första applikation 
används för att mäta EKG.

Videosamtal
IT-teknik kan användas för att hålla kontakt med patienter som vårdas i hemmet. Genom att ha
en webbkamera kopplad till datorn kan vårdpersonalen och patienten se varandra under samtalet och 
därigenom få en betydligt bättre kontakt än via ett vanligt telefonsamtal. För patienten ger videosamtalet 
framförallt en trygghet att både kunna se och prata med personalen vid konsultationer, patienten slipper 
åka fram och tillbaka till vårdinstansen. För vårdgivaren är videosamtalet ett lättare sätt att ge konsultation 
på än via telefon, och det ger ytterligare möjligheter att stötta, stärka och skapa trygghet hos familjerna när 
de befi nner sig i hemmiljön. I många fall leder det till kortare vårdtider. Videosamtalen med patienten kan 
kompletteras med distansövervakning av patienten via t.ex. BodyKom så att vårdpersonalen samtidigt får 
data i realtid från patienten.

Vårdplanering
Det virtuella mötet har stora utvecklingsmöjligheter i framtidens sjukvård. Genom vårdplanering på 
distans och andra konsultationer med hjälp av videokomunikation kan man spara resurser för vårdgivare 
i fl era led. Vid planering inför en patients hemresa efter en sjukhusvistelse krävs ett planeringsmöte där 
patienten och i många fall dennes anhöriga deltar, dessutom representanter för olika berörda yrkesgrupper 
som berörs av eftervården som kommunen står för. Det kan vara sjukgymnaster, hemvården och bistånds-
bedömare från kommunen, jämte den avlämnande personalen från vårdenheten. Genom att använda vid-
eotekniken behövs inte det fysiska mötet, vilket innebär intjänade restider, samtidigt som det visat sig att 
videomötena många gånger blirmer e� ektiva och reducerar den faktiska mötestiden. Vidare kan man plan-
era in att patienten är distansövervakad via BodyKom under första tiden i hemmet efter t.ex. ett ingrepp. 
Detta innebär att patienten kan åka hem tidigare vilket i sin tur leder till minskade besvär för patienten och
besparingar för vården.

BodyKom Recorder är 
den del av utrustningen 
som registrerar EKG. 
Det är en liten behändig 
och diskret utrustning 
som bärs på kroppen 
under mätperioden.
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Utbildning på webben
Att med hjälp av digital teknik ge anställda inom hälso- och sjukvård tillgång till kvalitetssäkrad
kunskap, information och utbildningar som underlättar det dagliga arbetet höjer vårdkvaliteten
och skapar patientsäkerhet. Kunskapen går enkelt och snabbt att sprida till berörda personer, på ett
kostnadse� ektivt sätt. Det går även att lägga in tester som personalen skall göra och utbildning via
webben blir mycket mer fl exibelt än traditionell utbildning.

Personligt Hälsokonto
Sveriges regering har beslutat att alla medborgare skall få elektronisk tillgång till sin vårdinformation
och ett verktyg som underlättar för den enskilde att engagera sig i sin egen hälsa. Man har
tagit initiativ till att utveckla ett personligt hälsokonto på Internet. Det kan innehålla listor över
läkemedel, medicinsk information av olika slag som prover och analyser t.ex. EKG eller genomförda
vaccinationer. Det personliga hälsokontot kan även innehålla en hälsodagbok där den enskilde kan
föra in information om friskvård, egenvård, kostvanor etc. Den enskilde bestämmer själv vilken
information som skall lagras samt även vilken information som man eventuellt vill dela med sin
vårdgivare eller sina anhöriga.

Detta initiativ kan komma att radikalt förändra hur vi ser på sjukvård och hälsa i framtiden. Dessutom
kommer inte enbart vårddata att kunna användas i framtida sjukvård utan även data från friskvård
vilket kanske blir en av de viktigaste e� ekterna. Denna typ av system kräver digital patientdata
vilket BodyKom kan leverera. Kiwok har därför beslutat att förbereda BodyKom för en integration mot det 
Personliga hälsokontot.

Kiwoks erbjudande är anpassat för vårdmarknaden 
men kan även erbjudas konsumentmarknaden. Det 
Personliga Hälskontot, som kommer att introduceras 
för alla svenskar, är ett exempel på initiativ som kan 
öppna upp konsumentmarknaden för Kiwok
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Kiwoks produkter och tjänster
Vårdens behov
Vårdgivare i de fl esta länder ställs inför ett ökat krav på patientsäkerhet, tillgänglighet 
och e� ektivitet. Vårdresurserna belastas idag till stor del av åtgärder för att ta hand om
 det som gemensamt kallas vällevnadssjukdomar så som hjärtproblem, högt blodtryck 
och diabetes. Vårdinsatserna för välfärdssjukdomarna beräknas uppgå till hälften av 
de totala vårdkostnaderna enligt Stockholms Läns Landsting. För Sveiges del innebär 
det omkring 120  miljarder kronor per år. BodyKom är en medicinteknisk produkt som 
kontinuerligt mäter hjärtats arbete och vissa andra fysiologiska parametrar som möjlig-
gör att diagnoser kan ställas snabbare, uppföljande behandlingsmetoder kan bli bättre 
och komplikationer i vården kan förutsägas med högre säkerhet. Ett vanligt 
förekommande problem är att man ibland måste inleda medicinering av patienter på 
otillräckliga grunder enligt utredningar genomförda såväl i Skåne på Malmö Allmänna
Sjukhus som på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Uppskattningsvis upp
 till 30 procent av all insatt ny medicinering är felaktig och många mediciner inom 
hjärtsjukvården ger även biverkningar av allvarlig karaktär. Genom kontinuerlig mätning av medicineringens 
e� ekter kan doseringarna optimeras snabbare och direkt olämplig medicinering kan upptäckas snabbare. Det är 
i dagsläget inte möjligt för vårdgivarna att på avdelningarna genomföra kontinuerliga mätningar av exempelvis 
hjärtpatienter som befi nner sig i riskzonen för felmedicineringar. Klinikernas utrymmen skulle helt enkelt inte 
räcka till, och tidsåtgången för dessa mätningar skulle te sig helt orealistiskt. Behovet av medicinska mätningar 
är emellertid stort, och ökande. Nya medicintekniska lösningar baserade på mobilt bredband ger idag vården 
möjlighet till relevant diagnosinformation, också i förebyggande syfte. Kiwoks funktion BodyKom Remote Moni-
toring är en sådan mobil lösning för insamling av diagnosdata för hjärtat.

BodyKom Web server
Serverdelen av systemet lagrar och bearbetar insamlad data, och anpassar informationen till vårdgivarens 
diagnossystem. Regler och beslutstöd kan sättas upp av vårdgivaren. BodyKom möjliggör för läkare och 
vårdpersonal att ta emot hjärtpatienters EKG kontinuerligt över mobilnätet under förberedande utredn-
ingar och efter genomförda behandlingar. BodyKom fungerar globalt på alla platser som har täckning av 
mobiltelefonnät. BodyKom fungerar i alla typer av mobilnät som den använda telefonen är anpassad för.

Kommande tillämpningsområden
Tekniken som Kiwok använder kan användas till betydligt fl er vårdområden. Områden som är aktuella att 
utveckla är blodtrycksmätning, kontinuerlig mätning av blodsocker och syresättning av blodet.

Kiwoks patent
Kiwok har 2011 beviljats ett metodpatent i USA som omfattar monitorering av alla kroppens biologiska 
data och som beskriver alla delar i tjänsten i generella termer.Dessutom har Kiwok ansökan inlämnad om 
motsvarande patent i EU, Kanada, Indien och Sydkorea.

BodyKom Remote Monitoring
Kiwok har utvecklat ett system för insamling och distribution av diagnosdata, BodyKom Remote Monitoring, som 
medger insamling av data om ett hjärtas funktion. BodyKom ersätter äldre typer av utrustning för registrering av 
diagnosdata utanför sjukhuset. Systemet består av två huvudkomponenter, dels patientutrustningen BodyKom 
Remote Monitoring och BodyKom Web Server.

Remote Patient Monitoring
BodyKom Remote Monitoring EKG, eller patientutrustningen, består av en lätt och smidig inspelnings-
utrustning i storlek med en tändsticksask som bärs av patienten tillsammans med elektroder som fästs på 
kroppen samt en mobiltelefon. BodyKom är uppbyggt på standardkomponenter som var för sig är certifi erade 
och godkända. Handhavandet är enkelt för såväl patienter som vårdgivare. Patienten kan under mätningen leva 
i sin vardagsmiljö utan att störas och samtidigt stå under vårdgivarens kontinuerliga observation. Mätningarna 
sker i patientens invanda miljö och mätresultaten omfattar således hjärtats funktion under de aktiviteter som 
präglar patientens normala liv. Detta medför högre kvalitet hos insamlad mätdata samtidigt som patienten ges 
ökad trygghet och en förbättrad social situation.
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BodyKom i praktiken
Nedan beskrivs översiktligt de samarbeten där BodyKom använts och utvärderats. Fram till soommarens 
CE-märkning av BodyKom har Kiwok sedan 2009 varit förhindrat att marknadsföra och sälja BodyKom 
för klinisk användning. Detta gäller dock inte Karolinska Universitetesjukhuset i Huddinge som ingivit en 
etisk ansökan och därmed fått rätten att använda produkten i sin kliniska verksamhet.

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
Kiwok har sedan utvecklingen av BodyKom inleddes 2004, samarbetat med Karolinska Universitets-
sjukhuset i Huddinge. Där har man även registrerat den etiska ansökan som skall behandlas för att man 
skall få genomföra tester på patienter med alternativa utrustningar. Under de inledande åren användes 
BodyKom parallellt med traditionell inspelning av EKG och efter ett stort antal mätningar konstaterades 
att diagnosdata överförd via mobilt bredband var av lika god kvalitet som från de konventionella syste-
men. Karolinska Universitets Sjukhuset i Huddinge har hittills gjort mätningar på ett hundratal patienter 
och fortsätter sin planerade utvärdering av BodyKom enligt den etiska ansökan och kommer efter hand att 
lämna rapporter om detta.

Akademiska sjukhuset i Uppsala, barnkliniken
Barn som föds med hjärtfel måste hållas under regelbunden medicinsk övervakning. Ofta växer hjärtfelet 
bort av sig själv, men vissa barn måste opereras. Efter operationen måste barnet medicineras, och under 
denna period är det också mycket viktigt med kontinuerlig övervakning, speciellt som doseringen av 
många mediciner mot hjärtproblem är svåra att avväga när de skall ges till barn. På Barnkliniken vid 
Akademiska sjukhuset har man testat BodyKom.

Syster Gudrun-projektet i Blekinge
I juli 2010 inleddes en större studie vid Kompetenscentrum inom Landstinget Blekinge. Mätningarna,
ca ett hundratal, ingick i en longitudinell tvärvetenskaplig studie av åldrande, sjukdomsdebut, förlopp, vård 
och omsorg. Syftet är att utvärdera möjligheten att bl.a. använda mobila lösningar för att låta patienterna bo 
kvar i sin vardagsmiljö. Fortsättningsvis kommer man också att studera EKG hos idrottsmän i Blekinge.

SNAC projektet i Blekinge
Blekinge är ett av de fyra studieområdena i det nationella forskningsprojektet Swedish National Study on 
Aging and Care (SNAC) som startades år 2001. SNAC är en långsiktig nationell studie av åldrandet samt 
vården och omsorgen för de äldre. SNAC i Blekinge har använt BodyKom vid ett 50 tal mätningar av äldres 
hälsoutveckling.
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Utmärkelser och Certifi eringar 
Kiwok och systemet BodyKom har uppmärksammats med ett fl ertal utmärkelser för sin inriktning mot 
mobila lösningar för hälso- och sjukvården.

                                      Mobilgalan - Årets Innovation (2005)
 
Kiwok fi ck pris inom kategorin Årets Innovation. Utmärkelsen tilldelades för BodyKom Series EKG.

                Kompetensgalan - Årets IT-förnyare (2007)

            Kiwok tilldelades kompetenspriset årets IT-förnyare på Kompetensgalan. Kompetensgalan  sätter 
fokus på kompetensutveckling för att bidra till långsiktig framgång i svenskt näringsliv

                                  Itanium Alliance Innovation Award - Humanitarian Impact Innovation (2009)

      Kiwok Nordic tilldelades första pris inom kategorin Humanitarian Impact. Det är första 
gången somett svenskt företag får utmärkelsen och prisutdelningen ägde rum vid Intel Developer Forum i 
San Francisco i september 2009.

                                             Dagens Medicin - Sjukvårdens IT-pris (2006)

Juryns motivering för första plats till BodyKom Series EKG lyder: ”En spännande IT-lösning med patientens 
situation i fokus, där beprövade tekniker satts samman på ett kreativt sätt. För patienten innebär IT-stödet 
en tryggare vardag, ökad rörlighet och möjligheter till ett mer normalt liv.”

                                        SIME-galan - Best Mobile Solution (2007)

Juryns motivering av utmärkelsen:
”Many business ideas are born when an entrepreneur experiences a life changing event – especially when 
his life is threatened. The winner company has combined proprietary inventions and standard technology 
to create a service that improves quality of life for heart patients, enables the healthcare workers to care for 
more people – and saves money for the society.”

            CE-märkning i enlighet med MDD 93/42/EEC

                     Kiwok Development AB, dotterbolag till Kiwok Nordic AB (publ), har erhållit CE-märkning
 avseende en mobil app och en webb app som ingår i bolagets tjänst BodyKom Mobile ECG Monitoring.

                        ISO certifi ering i enlighet med 13485:2003
 
                       Kiwok Development AB, dotterbolag till Kiwok Nordic AB (publ), har erhållit certifi ering i                         
        enlighet med ISO 13485. Certifi eringen innebär att bolagets kvalitetsledningssystem nu 
uppfyller vårdmarknadens högt ställda krav och att den internationella marknadslanseringen underlättas. 
Vissa länder ställer krav på ISO certifi ering för att man skall få lansera en produkt inom vårdområdet.
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A� ärsmodell
Kiwok erbjuder BodyKom Remote Monitoring som ett abonnemang. Tjänsten består i att registrera och 
överföra EKG-data från en patient, som ofta befi nner sig utanför sjukhusmiljön, och att kontinuerligt 
leverera denna information till vårdgivarnas gängse system för analys och vårdinsatser. Kiwok erbjuder 
vårdgivarna en komplett funktion, utan krav på investeringar i patient- och kommunikationsutrustning 
samt dataservrar. Vårdgivaren kan därför komma i åtnjutande av fördelarna med BodyKom snabbt, utan att 
behöva invänta den process som normalt omgärdar beslut om upphandling inom vårdorganisationer. Debi-
teringen skall ske i enlighet med standardiserade kontrakt, och fakturering sker vanligtvis varje månad.

Denna a� ärsmodell medför att vårdgivaren kan använda BodyKom utan att några egna investeringsbeslut 
måste fattas, och systemet kan enkelt utökas vid behov. Abonnemangsformen innebär också att Kiwok 
erhåller ett jämnt och förutsägbart kassafl öde från en kategori kunder som normalt anses vara säkra 
betalare.

Försäljningsmodell
Försäljningen skall ske dels via den egna organisationen, dels via större globala partners som HP och dels 
via kontrakterade lokala agenter som har en etablerad närvaro på respektive marknad och upparbetade 
kontakter med landets sjukvårdsorganisationer.  Den egna organisationen tar de första kontakterna i en ny 
marknad och driver Kiwok Multicenter Study, ett projekt som syftar till etablera kontakter med tongivande 
kliniker i nya marknader. Den egna organisationens marknadsinsatser förstärks via samverkan med myn-
digheter och kollegor inom Swecare och Business Sweden. 

Etableringen på en ny marknad sker enligt en fastställd etableringsplan som innefattar behovet av en lokal 
representant med kontakter i landets vårdmarknad, en mobiloperatör med tjänster som passar för M2M-
lösningar samt avstämning av regulatoriska förhållanden i marknaden. Större globala partners skall 
användas för att marknadsföra BodyKom i nya marknader och förstärka Kiwoks position i redan etablerade 
marknader. De lokala agenterna skall på sikt, när ett globalt agentnät etablerats, bli den huvudsakliga dis-
tributionskanalen.

Logistik och distribution, inklusive kvalitetskontroll i leveransfasen, sköts av externa partner med tillräckli-
ga resurser för att tillfredsställa Kiwoks expansionsbehov de närmaste åren. Service och Support sköts idag 
av Kiwoks egen organisation. Kiwoks agentavtal innehåller möjligheten för en partner eller agent att svara 
för supporten i en begränsad marknad mot en högre andel av intäkterna.
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Marknad
Enligt Bolagets egna bedömning uppskattas den globala marknaden för EKG-produkter under år 2015 
till omkring 30 miljarder kronor. Utvecklingen i nya marknadssegment som t.ex. mobila hälsotjänster 
(mHealth) förutspås en snabb tillväxt eftersom de kan bidra till att delvis lösa vårdens resursproblem. Vård-
behoven och vårdsprocesserna är relativt lika i olika länder även om fördelningen av vårresurser kan skilja 
sig väldigt mycket. Den kommunikationsteknik som BodyKom är baserad på är allmänt spridd varför den 
är lämplig att använda både i avancerad specialistvård såväl som under mycket enkla kliniska förhållanden. 
Kiwoks kunder utgörs av sjukvårdsorganisationer såsom sjukhus och specialistkliniker inriktade mot 
hjärt- och kärlsjukdomar och vissa andra (ofta vällevnadsrelaterade) hälsoproblem. Behovet av kontinuerlig 
registrering och överföring av EKG-data från patienter föreligger över hela världen.

Kiwok baserar försäljningsprognoser på tillgänglig publik information och marknadsstudier. Då Bolaget 
har haft blygsam omsättning föreligger ingen försäljnings- och marknadshistorik. Bolaget har dock identi-
fi erat de marknader som skall bearbetas under de närmaste åren. Lanseringen av BodyKom börjar i Norden 
och därefter kommer länder i Europa som Tyskland, England och Holland. Vidare kommer lansering att 
förberedas bl.a. i Indien, där Bolaget har etablerade marknadskontakter. En lansering i Nordamerika kan 
först bli aktuell efter det att bolaget erhållit FDA Approval för BodyKom.

Utöver vårdmarknaden föreligger det ett ökande intresse för Kiwoks lösningar från verksamheter med 
inriktning mot idrott och friskvård. Viktminskning, ökad kondition och styrka är förutom förbättrad hälsa 
önskade e� ekter av träning som kan mätas på olika sätt. Marknaden förses hela tiden med nya utrustningar 
och mobilappar för utomhus träning, gym och elitidrott.

Vidare fi nns det en marknad för mobil patientövervakning inom försvarsmakter och rättsväsenden i
olika länder. 
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Konkurrenter
Det fi nns idag ett antal bolag som erbjuder lösningar som inte är helt olika BodyKom. Inga aktörer på 
marknaden tillhandahåller dock, såvitt styrelsen i Kiwok känner till, system eller tjänstepaket som är helt 
jämförbart med BodyKom. Mobilt uppkopplade lösningar har senaste åren introducerats i USA och Europa. 
Oftast är det lösningar som vänder sig till friskvården och inte utgör certifi erad vårdutrustning. Kiwok har 
kännedom om en handfull företag i Europa som erbjuder mobilt uppkopplade vårdlösningar. Det svenska 
företaget Zenicor kan nämnas som ett exempel på en eventrecorder, en utrustning för att registrera  
enskilda händelser som patienten upplever. I USA fi nns det ytterligare företag inom samma segment. Den 
huvudsakliga konkurrensen idag kommer dock från traditionella lösningar som inte har mobil 
kommunikation. De produkter som representerar befi ntlig teknologi går ofta under samlingsnamn som 
Holterbandspelare, Holter EKG, efter den amerikanske uppfi nnaren Holter. Enligt det internationella 
analysföretaget Gartner Inc. kan marknaden för EKG utrustning delas upp i tre kategorier utrustning 
baserade på hur de används i vårdprocessen.

1 Traditionell bandspelar-EKG
Den äldsta och traditionella modellen, till exempel den så kallade Holsterutrustningen, innebär att 
patienten kommer till sjukhuset och får utrustningen applicerad på kroppen. Bandinspelningen pågår 
sedan vanligtvis i 24, men ibland upp till 48 timmar. Patienten återkommer till sjukhuset efter mätningen 
och lämnar utrustningen. Data analyseras av särskild personal hos vårdgivaren. Patienten kommer därefter 
tillbaka ännu en gång till läkaren för att ta del av diagnosen. Dessa instrument omfattar enbart 
mätutrustning, utan analysdel, vilket gör att instrumentet inte ger en komplett lösning.

2 Bandspelar-EKG med aktiv överföring
Dessa instrument är en utveckling av traditionell bandspelar-EKG, där patienten själv måste aktivera 
överföringen av data från hemmet till sjukhuset. Överföringen kan ske från egen hemtelefon över det fasta 
telefonnätet eller över Internet. Därefter får patienten återkomma till sjukhuset för att ta del av diagnosen. 
Även denna utrustning omfattar bara mätutrustning och ger på grund av avsaknad av analysdel ingen 
totallösning.

3 Kontroll av EKG i hemmet
Patienten är uppkopplad hela tiden mot vårdinrättningen, som via en kontrollenhet i bostaden kan ta del 
av diagnosdata. Kommunikationen sker via fasta telefonnätet eller Internet. Patienten behöver inte göra 
återkommande sjukhusbesök. Utrustningen utgörs av traditionell EKG-utrustning, som är jämförbar med 
telemetriutrustning på sjukhusets vårdavdelning. Utrustning av denna typ används vanligtvis på kroniskt 
sjuka patienter med låg rörlighet, ofta sängliggande i hemmet. Produkten är inte vanlig på den nordiska 
marknaden.

E� ekter på vårdkostnader och livskvalitet
Användandet av BodyKom kan innebära besparingar för vårdgivare, patienter och samhället.

• E� ektivare process och diagnosdata med större säkerhet i att registrera förekommande ohälsa minskar 
antalet dygn och besökstillfällen på sjukhuset och minskar risken för felmedicinering.

• Patienten kan åka hem tidigare från kliniken efter genomfört ingrepp och stå under vårdgivarens 
övervakning.

• Fler patienter kan vårdas i ett tidigt skede av ohälsa och därmed förebygga långa vårdperioder.

• Patienten slipper resor till och från samt långa besök på hjärtmottagningar.

• Även patienter som bor avsides kan få hjälp i ett tidigt skede. BodyKom fungerar tillsammans med 
befi ntliga system för utvärdering och diagnostik, och systemet kan implementeras i vårdprocesserna
utan att vårdgivaren måste budgetera för några specifi ka investeringar.



31

Stefan Holmström, f. 1956. Styrelseordförande
Stefan Holmstrom är läkare och har bred erfarenhet från och kunskap om hälso- och sjukvården.
Sedan 2007 anställd som CMO, Chief Medical O�  cer inom avdelningen för vårdlösningar på 
Evry. Han har arbetat 30 år som läkare, verksamhetschef och VD och har mångårig erfarenhet 
av ledaskap och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvård, samt inom bioteknikområdet. 
Stefan är fortfarande kliniskt verksam inom Lanstinget Södermanland och har även varit verksam 
som Medicinskt sakkunnig på Lanstingsförbundet under 90-talet. Stefan har förtroendeuppdrag 
inom Lidingö kommun, ledamot av Kommunfullmäktige och i Äldre- och Handikappnämnden. 
Stefan har internationella erfarenheter genom studier i Oregon, USA och genom International 
Visitors Program i USA. 

Samtliga uppdrag
Stefan har varit ordförande i Kiwok Nordic AB (publ) sedan 2012-08-20, före det var han styrelse-
ledamot och vd under perioden 2010-1102 – 2012-08-20 och före det styrelseledamot under pe-
rioden 2010-02-15 – 2010-11-02. European Genetics Eurogene AB, 556377-8595, ledamot. Kiwok 
Development AB, 556770-2807, styrelseordförande sedan 2012-02-06, före det styrelseledamot 
under perioden 2010-06-18 – 2012-02-06. BRF Dahlian 10, 716420-2314, styrelseledamot. Conned 
HB, 916601-8813, Bolagsman. I följande företag har, eller har Stefan under de senaste fem åren haft, 
en direkt ägarandel som överstiger 10 %: European Genetics Eurogene AB (100%).

Aktieinnehav: 24 000 B-aktier.

Anders Brinck, f. 1985. Styrelseledamot
Anders Brinck är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm (MSc Account-
ing & Finance). Han är sedan 2011 VD på mediabolaget Shortcut Media AB, som arbetar med 
fi lmproduktion, efterbearbetning och grafi k till TV. Anders har tidigare arbetat med fi nansiering-
srådgivning till företag på investmentbanken ABG Sundal Collier mellan 2006 och 2011. Rådg-
ivningen innefatade publika och privata aktiebolag, främst med fokus på bolag inom hälso- och 
vårdssektorn samt elektronik och industri. Transaktionserfarenhet innefattar bland annat Ratos 
utköp av BiolinScientifi c, försäljningen av Argolis till Polaris, Orexos köp avBiolipox, försäljningen 
av Baggium Vård & Behandling till Humana samt Borse Dubai och Nasdaq’s utköp av OMX. 

Samtliga uppdrag
Anders har varit styrelseledamot i Kiwok Nordic AB (publ) sedan 2011-05-17. Aware Travel AB, 
556737-0464, styrelsesuppleant sedan 2010-07-30, före det styrelseordförande under perioden 
2009-02-11 – 2010-07-30. Shortcut Media AB, 556849-1830, styrelseledamot och vd, före det var han 
styrelseordförande och vd under perioden 2011-09-15 – 2012-01-24 och före det styrelseledamot och 
vd under perioden 2011-04-08 – 2011-09-15. I följande företag har, eller har Anders under de senaste 
fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger 10 %: Shortcut Media AB.

Aktieinnehav: 33 846 B-aktier.

Bengt Nielsen, f. 1949. Styrelseledamot
Bengt Nielsen är Fil. Dr vid Linköpings Universitet inom strålningsfysik och medicinsk vetenskap. 
Bengt inledde sin karriär som radiofysiker vid Universitetssjukhuset i Linköping, där han bl.a. 
producerade 36 publikationer för olika vetenskapliga tidskrifter. 1987 anställdes han av General 
Electric CGR AB som VD. Han har därefter haft ett fl ertal olika positioner inom GE Healthcare, 
både vid det Europeiska huvudkontoret i Frankrike såväl som i Sverige. 2012 lämnade Bengt GE 
Healthcare efter 25 års tjänst på ledande befattningar gällande forskning och fi nansieringsfrågor 
inom koncernen, för att istället arbeta som konsult med fokus på innovationer och entreprenör-
skap inom vården.

Samtliga uppdrag
Bengt har varit styrelseledamot i Kiwok Nordic AB (publ) sedan 2012-08-20. Bengt har inte under 
de senaste fem åren haft en direkt ägarandel i något företag som överstiger 10 %.

Aktieinnehav: 24 000 B-aktier via bolag.

Styrelse
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Åke Olsson, f. 1940. Styrelseledamot
Åke Olsson har en ingenjörsexamen. Åke har arbetat som ingenjör inom Asea Atom och 
Sandviken Jernverk. Efter en karriär som ingenjör inom verkstadsbranschen gick Åke vidare till 
försäljning och marknadsföring. Åke har arbetat som a� ärsutvecklare och marknadsansvarig 
inom bl.a. Rank Xerox AB, Kodak AB och Independent Finans AB. Åke verkar sedan början av 
1990-talet som 
entreprenör och investerare i eget företag.

Samtliga uppdrag
Åke har varit styrelseledamot i Kiwok Nordic AB (publ) sedan 2012-08-20, han har tidigare varit 
styrelseledamot och vd under perioden 2008-01-09 – 2010-02-15. Östlund & Östlund AB, 556245-
7423, styrelseledamot under perioden 2008-08-02 – 2012-07-30. BlackShield AB, 556664-9686, 
styrelseledamot sedan 2009-07-17. BlackShield Private Equity AB, 556521-0456, styrelseord-
förande och vd sedan 2011-04-20, före det styrelseledamot och vd under perioden 2010-03-15 
– 2011-04-20, före det styrelseledamot under perioden 2008-09-05 – 2010-03-15 och före det sty-
relseledamot och vd under perioden 2001-12-14 – 2008-09-05. Kiwok Development AB, 556770-
2807, styrelseledamot under perioden 2009-01-08 – 2010-03-30. BlackShield Private Equity Fund 
II AB (publ), likvidation avslutad, 556802-9499, styrelseledamot och vd under perioden 2010-
03-30 – 2011-01-20. HB Estate Olsson & Stenberg, 916403-1735, bolagsman. Intrestia Service KB, 
916642-5109, bolagsman. I följande företag har, eller har Åke under de senaste fem åren haft, en 
direkt ägarandel som överstiger 10 %: Villekulla Ltd. (50%), HB Estate Olsson & Stenberg (50%) 
och Intrestia Service KB (100%).

Aktieinnehav: 30 429 B-aktier direkt, via Villekulla Ltd. och BlackShield AB (samäges med 
Anders Östlund) 3 341 264 A-aktier och 1 965 348 B-aktier samt via Intrestia KB 17 160 B-aktier.
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Ledande befattningshavare

Anders Östlund, f 1950. Verkställande direktör
Anders Östlund har studerat ekonomi och fi nansiering vid Stockholms och Linköpings 
Universitet. Efter sina studier upprätthöll Anders olika befattningar, bl.a. som VD och ord-
förande, inom familjeföretaget Michael Östlund AB med dotterbolag. Anders har därefter 
verkat som entreprenör inom a� ärsutveckling och fi nansiell företagsrådgivning inom egna 
och familjerelaterade bolag så som ACL Företagsutveckling KB, Michael Östlund & Company 
Fondkommission AB och BlackShield AB.

Samtliga uppdrag
Anders har varit vd i Kiwok Nordic AB (publ) sedan 2012-08-20. Östlund & Östlund AB, 556245-
7423, styrelsesuppleant sedan 2012-07-30, före det styrelseordförande under perioden 2009-
07-17 – 2012-07-30. BlackShield AB, 556664-9686, styrelseordförande sedan 2009-07-17, före det 
styrelseledamot under perioden 2007-10-03 – 2009-07-17. BlackShield Private Equity AB, 556521-
0456, styrelseledamot sedan 2011-04-20, före det styrelseordförande under perioden 2009-07-17 
– 2010-03-15, före det styrelseledamot under perioden 2008-09-05 – 2009-07-17. Labourhood AB, 
556648-4134, styrelseledamot sedan 2009-08-06. Inredningsateljén i Djursholm AB, 556754-4142, 
styrelsesuppleant sedan 2008-03-27. I följande företag har, eller har Åke under de senaste fem 
åren haft, en direkt ägarandel som överstiger 10 %: Villekulla Ltd. (50%) och Labourhood AB 
(100%).

Aktieinnehav: 3 341 264 A-aktier och 2 001 634 B-aktier via Villekulla Ltd. och BlackShield AB 
(samäges med Åke Olsson) 3 341 264 A-aktier och 1 965 348 B-aktie. 

Johan Östlund, f 1957. Chief Financial O�  cer
Johan Östlund är född 1957 och är ekonomichef på Kiwok. Efter ekonomistudier på Uppsala 
Universitet har Johan jobbat som aktiemäklare och aktieanalytiker på bla Jacobson & 
Ponsbach, Öhman Fondkommission, Servisen Fondkommission, Matteus Fondkommission 
samt Michael Östlund & Company Fondkommission.

Samtliga uppdrag
Johan har varit ledamot i Östlund & Östlund AB, 556245-7423, sedan 2011-11-19 BlackShield Pri-
vate Equity AB, 556521-0456, ledamot under perioden 2011-04-20 – 2013-06-05. Labourhood AB, 
556648-4134, suppleant sedan 2009-08-06, fore det ledamot under perioden 2005-03-16 – 2009-
08-06. BlackShield AB, 556664-9686, ledamot sedan 2011-11-19. I följande företag har, eller har 
Johan under de senaste fem åren haft, ett direkt ägande: Östlund & Östlund AB (100%).

Innehav Kiwok: 0 aktier

Revisor
Göran Magnusson, auktoriserad revisor
Revisab KB,
Svärdvägen 11,
Box 620,
SE-182 16 DANDERYD
Tel 08-753 30 90
Medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR
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Övrig information om styrelsemedlemmar och ledande 
befattningshavare sedan den 1 november 2008
Åke Olsson har tidigare varit styrelseledamot i BlackShield Private Equity AB där frivillig likvidation är 
beslutad samt styrelseledamot i BlackShield Private Equity Fund II där frivillig likvidation är avslutad. An-
ders Östlund har tidigare varit styrelseledamot i BlackShield Private Equity AB där en frivillig likvidation 
är beslutad. Johan Östlund har tidigare varit styrelseledamot i BlackShield Private Equity AB där frivillig 
likvidation är beslutad. 

Det har i ovan nämnda frivilliga likvidationer inte riktats någon form av skadeståndskrav, krav på återbetal-
ning eller annat ekonomiskt anspråk mot Åke Olsson, Anders Östlund, Johan Östlund eller någon annan 
bolagsföreträdare. Inte heller har Åke Olsson, Anders Östlund eller Johan Östlund varit föremål för utredn-
ing eller misstanke om brott av något slag i samband med detta än vad som framgår ovan.

Förutom Anders och Johan Östlund, vilka är bröder, har ingen av styrelseledamöterna eller de ledande 
befattningshavarna i Kiwok något familjeband med annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare 
i Bolaget. Det förekommer inte några intressekonfl ikter mellan, å ena sidan, ovanstående 
styrelseledamöters eller ledande befattningshavares skyldigheter gentemot Bolaget och, å andra sidan, 
deras privata intressen och/eller andra förpliktelser. 

Vidare har, utöver vad som angivits ovan, ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavar-
na (i) dömts i något bedrägerirelaterat mål (ii) varit inblandade i någon konkurs, konkursförvaltning eller 
likvidation i egenskap av styrelseledamot eller ledande befattningshavare (iii) varit utsatt för o�  ciella 
anklagelser eller sanktioner av övervakande eller lagstiftande myndigheter och ingen av dessa har av dom-
stol förbjudits att agera som ledamot i styrelse eller ledande befattningshavare eller att på annat sätt idka 
näringsverksamhet sedan den 1 november 2008.
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Organisation
Anställda
Kiwok Nordic AB (publ) har idag inga anställda. Kiwok Development AB har tre anställda och Kiwok Lim-
ited har organisationen inhyrd via avtal med Nordic Finance Ltd. i Nicosia. Dessutom arbetar Bolaget med 
ett antal konsulter för specifi ka tjänster i syfte att hålla nere de fasta kostnaderna.

Styrelsens arbetsformer
Styrelsen väljs på årsstämman för ett år i taget. Styrelsen består av styrelsens ordförande Stefan Holmström 
samt av tre ledamöter, Anders Brinck, Bengt Nielsen och Åke Olsson. Stefan Holmström har varit ledamot 
av styrelsen sedan februari 2010 och valdes till ordförande i juni 2012. Anders Brinck valdes in i maj 2011 
och på årsstämman i juni 2012 valdes Åke Olsson och Bengt Nielsen in i styrelsen. Under det kommande 
verksamhetsåret planerar styrelsen att ha fem ordinarie sammanträden. Vid mötena kommer bl.a. budget, 
utveckling, a� ärsplaner, bokslut, investeringar, fi nansiering, personal samt avtalsfrågor att behandlas.

Uppförandekoden
Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning då Bolagets aktie inte har handlats på en reglerad 
marknadsplats. Därav följer t.ex. att Bolaget inte har någon valberedning eller kommitté för att behandla 
revisions- och ersättningsfrågor. Handhavande av dessa frågor faller på styrelsen kollektivt.

Löner och ersättningar
Under tidigare verksamhetsår har det utgått ett styrelsearvode till styrelseledamöterna motsvarande
100 000 kronor för styrelsens ordförande samt 50 000 kronor för ordinarie ledamot. På årsstämman 2013 
beslutades att styrelsearvode skall utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande som erläggs med 50 
000 kronor i form av kontanter och 50 000 kronor i form av aktier. Till ordinarie ledamot utgår ett arvode 
om 50 000 kronor som erläggs i form av aktier. Kommande arvoden bestäms på Bolagets årsstämma.

Stefan Holmström har varit VD från november 2010 fram till augusti 2012. Under 2012 utgick löner och 
ersättningar till styrelse och vd om tillsammans 641 000 kronor plus sociala avgifter. Förutom dessa löne-
kostnader har ersättningar i form av konsultarvoden utgått till styrelsen och företagsledningen med totalt 
för koncernen 741 200 kronor. För Anders Östlund som tillträdde tjänsten som VD i augusti 2012 gäller en 
månadslön om 42 000 kronor. Bolaget och VD har ömsesidig rätt att säga upp anställningsavtalet med sex 
månads varsel. Inga andra förmåner är avtalade i anställningsavtalet. 
Revisionsarvode utgår mot av styrelsen godkänd räkning.

Närståenderelationer
VD i Kiwok Nordic AB (publ), Anders Östlund, tillika huvudägare till Bolaget är bror till Bolagets
ekonomichef Johan Östlund.
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Legalt avsnitt
Allmän bolagsinformation
Kiwok Nordic AB (publ), organisationsnummer 556665-3068, inregistrerades vid Bolagsverket den 25 
augusti 2004 och registrerades under nuvarande fi rma den 29 september 2009. Styrelsen har sitt säte i 
Stockholm. Bolagets associationsform är aktiebolag och dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen. 
Bolagets verksamhetsföremål enligt (§3 i bolagsordningen) är att bedriva utveckling, tillverkning och 
försäljning av medicinsk teknik avsedd för diagnostik och behandling, samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har två helägda dotterbolag, det svenska bolaget Kiwok Development AB och Kiwok Ltd som är 
registrerat på Cypern. Kiwok Ltd äger i sin tur Kiwok Inc som är registrerat i Oregon, USA, och äger dessu-
tom Kiwok Healthcare Private Ltd till 50 procent. 

Väsentliga avtal 
Bolaget har ett licensavtal med Wirelss Independent Provider AB (”WIP”) för nyttjande av den av WIP 
utvecklade mobilapplikation som ingår i konceptet BodyKom. Detta avtal upphör 31 december 2013. 
Bolaget har för avsikt att nyttja en option i licensavtalet med WIP om att förvärva rättigheterna till denna 
mobilapplikation. Bolaget förhandlar för närvarande med Hewlett-Packard Sverige AB (”HP”) om att 
förvärva rättigheterna, alternativt erhålla en i tiden obegränsad exklusiv licens, till den version av HP:s 
serverprogramvara för health care-marknaden som Bolaget för närvarande använder under en licens.

Bolaget har ingått avtal med Blekinge landsting avseende leverans av analyser samt BodyKom-utrustning 
för landstingets nyttjande i studier.

Bolaget har en överenskommelse med Karolinska Sjukhuset som löpande validerar ny funktionalitet i 
BodyKom. Vidare har Bolaget i år ingått ett treårigt utvecklingsavtal med Kungliga Tekniska Högskolan 
(”KTH”) och tretton andra parter, där Bolaget får ta del av parternas gemensamma forskning mot att 
Bolaget bidrar både med kapital och egen arbetsinsats. Bolagets syfte med att ingå avtalet med KTH är att 
vidareutveckla BodyKom avseende pris och prestanda samt att titta på nya användningsområden.

Bolaget har hittills saknat kundavtal för klinisk användning av konceptet BodyKom då Bolaget inte har haft 
den CE-märkning som krävs för vårdapplikationer enligt medicintekniska direktivet (93/42/EEC). Kivok 
Development AB erhöll en sådan CE-märkning i juli 2013.
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Avtal och transaktioner med närstående under de senaste tre räkenskapsåren 
Bolagets huvudaktieägare har under senare år, vid ett fl ertal tillfällen, stöttat Bolaget med både kort och 
lång fi nansiering av Bolagets verksamhet. Ersättningarna i samtliga närstående transaktioner har varit i 
nivå med eller understigit vad som utgått till externa fi nansiärer.

Aktieägaren Anders Björlin har under åren 2011-2012 medverkat i bryggfi nansiering av Bolagets verksam-
het med ett sammanlagt belopp om 300 000 kronor, för vilket ersättning om 55 000 kronor har utgått. Av 
dessa fordringar på Bolaget har 45 000 kronor kvittats mot aktier i Bolaget under åren 2012-2013.

Aktieägaren BlackShield AB (som ägs av Bolagets största aktieägare, Villekulla Ltd, som i sin tur ägs till 
lika delar av Anders Östlund (VD i Bolaget) och Åke Olsson (styrelseledamot i Bolaget)) har under åren 
2011-2013 både direkt och indirekt via sitt dotterbolag BlackShield Private Equity AB medverkat i fl ertalet 
bryggfi nansieringar av Bolagets verksamhet med ett sammanlagt belopp om 1 460 000 kronor, för vilket 
ersättning om 90 000 kronor har utgått. Samtliga dessa direkta eller indirekta fordringar på Bolaget har 
kvittats mot aktier i Bolaget under åren 2012-2013 och i ett fall har en fordran om 210 000 kronor avskrivits 
på grund av förändrad överenskommen emissionskurs. 

Ersättning om 632 500 kronor har även utgått till aktieägaren BlackShield AB och ersättning om 38 000 
kronor har utgått till Intrestia Service KB (vari styrelseledamoten Åke Olsson är komplementär) för arbete 
under 2011 och 2012 med bland annat emissioner och för förberedelser inför listningen av Bolagets aktier.  
BlackShield AB:s fordringar på Bolaget i denna del har kvittats mot aktier i Bolaget under år 2013 och av In-
trestia Service KB:s fordringar på Bolaget i denna del har 30 400 kvittats mot aktier i Bolaget under år 2013.

Bolagets största aktieägare Villekulla Ltd har under 2010 bidragit med fi nansiering om 400 000 kronor i 
samband med förvärvet av Dicamed AB, för vilken Villekulla Ltd:s aktieägare Anders Östlund och Åke Ols-
son, indirekt via bolag, har fått ersättning om 40 000 kronor vardera. Samtliga dessa fordringar på Bolaget 
har kvittats mot aktier i Bolaget under år 2012.

Aktieägaren Björn Levin har via sitt bolag Strategy AB under 2010 bidragit med fi nansiering om 200 000 
kronor i samband med förvärvet av Dicamed AB, för vilken Björn Levin har fått ersättning om 40 000 
kronor. Levin har även 2011 medverkat i bryggfi nansiering av Bolagets verksamhet med ett sammanlagt 
belopp om 250 000 kronor, för vilket ersättning om 45 000 kronor har utgått. Levin har även en fordran 
på Bolaget uppgående till 62 500 kronor för utfört konsultativt arbete med emissioner. Samtliga Levins 
fordringar på Bolaget kvarstår, men Levin och Bolaget har kommit överens om en kontant återbetalning 
av ett belopp uppgående till 496 274 kronor, varav ränta 138 774 kronor, samt om att resterande belopp om 
240 000 kronor ska kvittas mot aktier i Bolaget inom ramen för Erbjudandet, vilket redogörs under rubriken 
“Teckningsförbindelser” nedan.

Vestons AB (styrelseledamoten Johan Berglunds bolag) och nielseninnovations (styrelseledamoten Bengt 
Nielsens enskilda fi rma) har under 2013 bedrivit konsultativt arbete åt Bolaget och för detta erhållit sam-
manlagt 112 625 kronor, varav 80 100 kronor har kvittats mot aktier i Bolaget år 2013.

Härutöver har Intrestia Service KB, Vestons AB och Nielseninnovations haft fordringar på Bolaget baserat 
på styrelsearvode och resekostnader, vilka sammanlagt uppgår till 140 625, varav sammanlagt 112 500 kro-
nor har kvittats mot aktier i Bolaget under år 2013.

Vestons AB har ingått samarbetsavtal med Kiwok Development AB enligt vilket Johan Berglund för Kiwok 
Development AB ska utgöra referens och demonstrationsenhet liksom även kunna förmedla kontakter med 
tänkbara köpare av produkter och tjänster som Kiwok Development AB erbjuder. Vid a� är av produkter 
från Kiwok Development AB erhålls en provision om 10 % på det fakturerade och betalade beloppet. Enligt 
avtalet ska dessutom parterna samverka kring utveckling av bland annat BodyKom för andra användning-
sområden än EKG och användning av BodyKom i forsknings och testsammanhang.
Bolagets styrelse anser att, under den tid styrelsens ledamöter innehaft uppdraget, samtliga transaktioner 
med närstående som beskrivits ovan har utförts på marknadsmässig grund. 

Aktieägaravtal och lock-up avtal
Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan aktieägare i 
Bolaget i syfte att skapa ett gemensamt infl ytande över Bolaget. 
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Huvudaktieägarna Villekulla Ltd, Blackshield AB samt Anders Björlin, har ingått så kallade lock-up avtal 
med Bolaget där de var och en förbundit sig att inte avyttra mer än 10 procent av sitt ägande i Bolaget 
under en tidsperiod om 12 månader från och med första handelsdagen på Aktietorget. Åtagandet gäller om 
inte Aktietorget medger annat skriftligen. De huvudaktieägare som ingått lock-up avtalen har dock rätt 
att, med AktieTorgets godkännande, omdisponera ägandet inom gruppen med förbehållet att aktierna ska 
kvarstå under lock-up. Aktierna som omfattas av lock-up får dock avyttras enligt villkoren i ett o� entligt 
erbjudande om köp av aktier samt avyttring får också ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter. 

Optionsavtal
I november 2012 ingick Bolaget avtal om bryggfi nansiering med Accentor Digital Media AB och Doctors 
Agreement AB. Dessa två avtal innefattar villkor om att aktieägaren BlackShield AB, för varje tecknad post 
om 50 000 kronor, kostnadsfritt ska utge en köpoption om 10 000 aktier à 9 kronor per aktie. Köpoptionen 
löper under perioden 1 april 2013 – 31 mars 2014.

Försäkringsskydd
Styrelsen för Bolaget bedömer att Bolaget och Dotterbolagen har ett fullgott försäkringsskydd med hänsyn 
till verksamhetens art och omfattning. 

Certifi ering och immateriella rättigheter
Bolaget har utvecklat konceptet BodyKom, som består av hårdvara samt programvaror för mobiler och 
servrar. Konceptets programvaror – mobilapplikation och serverprogramvaran - är utvecklade och ägs av 
WIP respektive HP. Bolaget är återförsäljare av den till BodyKom tillhörande analysprogramvaran som 
utvecklats av SR Medizineelektronik.

Kiwok Ltd har registrerat ett metodpatent (”Method for remotely monitoring biological data”) i USA. Paten-
tansökan för denna metod har ingivits för EU, Kanada, Indien och Sydkorea.

Kiwok Ltd har ett fl ertal domännamn registrerade däribland bodykom.com och kiwok.com.

Ordet BodyKom är inte ett registrerat varumärke.

Kiwok Development AB har nyligen erhållit en CE-märkning och ISO certifi ering, vilket är en förutsättning 
för att medicintekniska produkter ska få säljas till och användas inom kliniska verksamheter i EU. CE-
märkningen avser ”software for transfer of ECG monitoring data” som ingår i bolagets koncept BodyKom 
Mobile ECG Monitoring. Kravet på CE-märkning och ISO certifi ering följer av det medicintekniska direk-
tivet (93/42/EEC).

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
Varken Bolaget eller Dotterbolagen har varit part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande (inklu-
sive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medvetna om kan uppkomma) under de 
senaste tolv månaderna som nyligen haft eller skulle kunna få betydande e� ekter på Bolagets eller Kon-
cernens fi nansiella ställning eller lönsamhet. 

Informationspolicy
Bolaget har den 24 oktober 2013 antagit en informationspolicy som syftar till att säkerställa att Bolaget 
håller en god kvalitet i detta avseende. Policyn anger i korthet bland annat följande. Bolagets information-
sgivning ska vara snabb, korrekt, relevant, lättillgänglig och tillförlitlig. Informationen ska vara utformad så 
att den är lättförståelig för mottagaren samtidigt som den möter aktie- och fi nansmarknadens krav. Verk-
ställande direktören är den ytterst ansvarige för Bolagets kommunikation till kapitalmarknaden och också 
Bolagets talesperson.  

Teckningsförbindelser
Teckningsförbindelser, vilka uppgår till 730 000 SEK, motsvarande cirka 9 procent av Erbjudandet, har 
lämnats från befi ntliga aktieägare under förutsättning att de får kvitta befi ntliga fordringar. Ingen 
ersättning utgår för teckningsförbindelsen.
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Utvald fi nansiell information
Kiwok är en koncern bestående av Kiwok Nordic AB (publ) och dotterbolagen Kiwok Development AB och 
Kiwok Limited med dotterdotterbolagen Kiwok INC och Kiwok Healthcare Private Limited. Den fi nansiella 
information som återges nedan är hämtade ur moderbolagets årsredovisningar för åren 2010, 2011 och 
2012. Informationen är en del av Informationsmemorandumet som helhet och skall således läsas tillsam-
mans med övrig information i Informationsmemorandumet. Årsredovisningarna är upprättade enligt 
årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Koncernredovisningen 
är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00, vilket innebär att förvärvade 
dotterbolags tillgångar och skulder redovisats till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. 
Överstiger anska� ningsvärdet för aktier i dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotill-
gångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Avskrivning på goodwill baseras på den 
beräknade livslängden. Årsredovisningarna är granskade av Bolagets revisor, som lämnat rena revision-
srapporter för samtliga år. Övrig fi nansiell information är inte granskad av Bolagets revisor.

Nedan följer uppställning på Bolagets utvalda fi nansiella information.

Koncernens resultaträkning Q3Koncernens resultaträkning Q3Koncernens resultaträkning Q3Koncernens resultaträkning Q3

Belopp i kronor Q3 2013 Q3 2012

Rörelsens intäkter  

Nettoomsättning 100 000 50 563

SummaSummaSummaSumma 100 000100 000100 000100 000 50 56350 56350 56350 563

Rörelsens kostnaderRörelsens kostnaderRörelsens kostnaderRörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -582 508 -691 601

Personalkostnader -384 916 -403 486

Rörelseresultat före av- och nedskrivningarRörelseresultat före av- och nedskrivningarRörelseresultat före av- och nedskrivningarRörelseresultat före av- och nedskrivningar -867 424-867 424-867 424-867 424     -1 044 524-1 044 524-1 044 524-1 044 524

Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -898 755  -1 491 239

Summa rörelsens kostnaderSumma rörelsens kostnaderSumma rörelsens kostnaderSumma rörelsens kostnader -1 866 179-1 866 179-1 866 179-1 866 179     -2 586 326-2 586 326-2 586 326-2 586 326

RörelseresultatRörelseresultatRörelseresultatRörelseresultat -1 766 179-1 766 179-1 766 179-1 766 179     -2 535 763-2 535 763-2 535 763-2 535 763

Finansiella posterFinansiella posterFinansiella posterFinansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -21 661 -26 505

Summa finansiella posterSumma finansiella posterSumma finansiella posterSumma finansiella poster -21 661-21 661-21 661-21 661     -26 505-26 505-26 505-26 505

Resultat före skattResultat före skattResultat före skattResultat före skatt -1 787 840-1 787 840-1 787 840-1 787 840     -2 562 268-2 562 268-2 562 268-2 562 268

Skatt 0  0

Årets resultatÅrets resultatÅrets resultatÅrets resultat -1 787 840-1 787 840-1 787 840-1 787 840     -2 562 268-2 562 268-2 562 268-2 562 268



40

Koncernens balansräkning Q3Koncernens balansräkning Q3Koncernens balansräkning Q3Koncernens balansräkning Q3

Tillgångar (belopp i kronor) 2013-09-30 2012-09-30

AnläggningstillgångarAnläggningstillgångarAnläggningstillgångarAnläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar 19 910 963 23 332 976
Materiella anläggningstillgångar 333 732 503 681
Finansiella anläggningstillgångar 2 000 2 000
Summa anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångar 20 246 69520 246 69520 246 69520 246 695 23 838 65723 838 65723 838 65723 838 657

OmsättningstillgångarOmsättningstillgångarOmsättningstillgångarOmsättningstillgångar
Övriga fordringar 150 662 166 786
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 548 922 0
Likvida medel 71 907 3 213
Summa omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångar 771 491771 491771 491771 491  169 999169 999169 999169 999

SUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGAR 21 018 18621 018 18621 018 18621 018 186  24 008 65624 008 65624 008 65624 008 656

Eget kapital och skulder (belopp i kronor) 2013-09-30 2012-09-30

Eget kapitalEget kapitalEget kapitalEget kapital  
Aktiekapital 12 306 763 11 547 611
Bundna reserver 400 000
Fria reserver 4 769 182 9 337 293
Årets resultat -5 346 756 -3 075 267
Summa eget kapitalSumma eget kapitalSumma eget kapitalSumma eget kapital 11 729 18911 729 18911 729 18911 729 189 18 209 63718 209 63718 209 63718 209 637

Långfristiga skulderLångfristiga skulderLångfristiga skulderLångfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 515 420 515 420
Övriga skulder 252 931 248 073
Summa långfristiga skulderSumma långfristiga skulderSumma långfristiga skulderSumma långfristiga skulder 768 351768 351768 351768 351  763 493763 493763 493763 493

Kortfristiga skulderKortfristiga skulderKortfristiga skulderKortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 412 340 412 340
Leverantörsskulder 1 862 759 987 936
Övriga skulder 775 216 2 254 340
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 470 331 2 504 611
Summa kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulder 8 520 6468 520 6468 520 6468 520 646  6 159 2276 159 2276 159 2276 159 227

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 018 18621 018 18621 018 18621 018 186  25 132 35725 132 35725 132 35725 132 357

Poster inom linjenPoster inom linjenPoster inom linjenPoster inom linjen
Företagsinteckningar 2 000 000 2 000 000
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Moderbolagets resultaträkningModerbolagets resultaträkningModerbolagets resultaträkningModerbolagets resultaträkning

Belopp i kronor 2012 2011 2010

Rörelsens intäkter  
Nettoomsättning 0 0 125 142
SummaSummaSummaSumma 0000 0000 125 142125 142125 142125 142

Rörelsens kostnaderRörelsens kostnaderRörelsens kostnaderRörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -951 994 -2 581 685 -1 827 913
Personalkostnader -297 830 -3 600 -2 160
Rörelseresultat före av- och nedskrivningarRörelseresultat före av- och nedskrivningarRörelseresultat före av- och nedskrivningarRörelseresultat före av- och nedskrivningar -1 249 824-1 249 824-1 249 824-1 249 824     -2 585 285-2 585 285-2 585 285-2 585 285     -1 704 931-1 704 931-1 704 931-1 704 931
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -6 750  -7 948  -4 127
Summa rörelsens kostnaderSumma rörelsens kostnaderSumma rörelsens kostnaderSumma rörelsens kostnader -1 256 574-1 256 574-1 256 574-1 256 574     -2 593 233-2 593 233-2 593 233-2 593 233     -1 834 200-1 834 200-1 834 200-1 834 200

RörelseresultatRörelseresultatRörelseresultatRörelseresultat -1 256 574-1 256 574-1 256 574-1 256 574     -2 593 233-2 593 233-2 593 233-2 593 233     -1 709 058-1 709 058-1 709 058-1 709 058

Finansiella posterFinansiella posterFinansiella posterFinansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 0 -25 000 000 -1 399 032
Ränteintäkter och liknande resultatposter 47 19 1 500
Räntekostnader och liknande resultatposter -125 018 -184 198 -663
Summa finansiella posterSumma finansiella posterSumma finansiella posterSumma finansiella poster -124 971-124 971-124 971-124 971     -25 184 179-25 184 179-25 184 179-25 184 179     -1 398 195-1 398 195-1 398 195-1 398 195

Resultat före skattResultat före skattResultat före skattResultat före skatt -1 381 545-1 381 545-1 381 545-1 381 545     -27 777 412-27 777 412-27 777 412-27 777 412     -3 107 253-3 107 253-3 107 253-3 107 253

Skatt 0  0  0
Årets resultatÅrets resultatÅrets resultatÅrets resultat -1 381 545-1 381 545-1 381 545-1 381 545     -27 777 412-27 777 412-27 777 412-27 777 412     -3 107 253-3 107 253-3 107 253-3 107 253

Koncernens resultaträkningKoncernens resultaträkningKoncernens resultaträkningKoncernens resultaträkning

Belopp i kronor 2012 2011 2010

Rörelsens intäkter  
Nettoomsättning 265 424 425 866 245 194
SummaSummaSummaSumma 265 242265 242265 242265 242 425 866425 866425 866425 866 245 194245 194245 194245 194

Rörelsens kostnaderRörelsens kostnaderRörelsens kostnaderRörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -2 050 679 -4 283 640 -2 861 738
Personalkostnader -1 375 455 -1 532 721 -1 108 302
Rörelseresultat före av- och nedskrivningarRörelseresultat före av- och nedskrivningarRörelseresultat före av- och nedskrivningarRörelseresultat före av- och nedskrivningar -3 160 892-3 160 892-3 160 892-3 160 892     -5 390 495-5 390 495-5 390 495-5 390 495     -3 724 846-3 724 846-3 724 846-3 724 846
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -3 613 009  -31 184 848  -1 714 127
Summa rörelsens kostnaderSumma rörelsens kostnaderSumma rörelsens kostnaderSumma rörelsens kostnader -7 039 143-7 039 143-7 039 143-7 039 143     -37 001 209-37 001 209-37 001 209-37 001 209     -5 684 167-5 684 167-5 684 167-5 684 167

RörelseresultatRörelseresultatRörelseresultatRörelseresultat -6 773 901-6 773 901-6 773 901-6 773 901     -36 575 343-36 575 343-36 575 343-36 575 343     -5 438 973-5 438 973-5 438 973-5 438 973

Finansiella posterFinansiella posterFinansiella posterFinansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag -1 399 032
Ränteintäkter och liknande resultatposter 48 147 747 1 709
Räntekostnader och liknande resultatposter -216 961 -284 280 -80 501
Summa finansiella posterSumma finansiella posterSumma finansiella posterSumma finansiella poster -216 913-216 913-216 913-216 913     -136 533-136 533-136 533-136 533     -1 477 824-1 477 824-1 477 824-1 477 824

Resultat före skattResultat före skattResultat före skattResultat före skatt -6 990 814-6 990 814-6 990 814-6 990 814     -36 711 876-36 711 876-36 711 876-36 711 876     -6 916 797-6 916 797-6 916 797-6 916 797

Skatt 0  0  0
Årets resultatÅrets resultatÅrets resultatÅrets resultat -6 990 814-6 990 814-6 990 814-6 990 814     -36 711 876-36 711 876-36 711 876-36 711 876     -6 916 797-6 916 797-6 916 797-6 916 797
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Koncernens balansräkningKoncernens balansräkningKoncernens balansräkningKoncernens balansräkning

Tillgångar (belopp i kronor) 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

AnläggningstillgångarAnläggningstillgångarAnläggningstillgångarAnläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar 22 475 225 25 917 363 12 777 600
Materiella anläggningstillgångar 522 326 661 097 615 085
Finansiella anläggningstillgångar 2 000 2 000 2 000
Summa anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångar 22 999 55122 999 55122 999 55122 999 551 26 580 46026 580 46026 580 46026 580 460 13 394 68513 394 68513 394 68513 394 685

OmsättningstillgångarOmsättningstillgångarOmsättningstillgångarOmsättningstillgångar
Övriga fordringar 204 923 122 824 776 812
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 247 604 147 000 74 500
Likvida medel 81 747 323 773 132 495
Summa omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångar 534 274534 274534 274534 274  593 597593 597593 597593 597  983 807983 807983 807983 807

SUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGAR 23 533 82523 533 82523 533 82523 533 825  27 174 05727 174 05727 174 05727 174 057  14 378 49214 378 49214 378 49214 378 492

Eget kapital och skulder (belopp i kronor) 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Eget kapitalEget kapitalEget kapitalEget kapital  
Aktiekapital 12 260 541 11 174 900 7 345 260
Bundna reserver 1 000 000 0
Fria reserver 11 597 078 45 172 310 11 877 887
Årets resultat -6 990 814 -36 711 876 -6 916 797
Summa eget kapitalSumma eget kapitalSumma eget kapitalSumma eget kapital 16 866 80516 866 80516 866 80516 866 805 20 635 33420 635 33420 635 33420 635 334 12 306 35012 306 35012 306 35012 306 350

Långfristiga skulderLångfristiga skulderLångfristiga skulderLångfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 515 420 519 092 633 929
Övriga skulder 247 986 296 123 0
Summa långfristiga skulderSumma långfristiga skulderSumma långfristiga skulderSumma långfristiga skulder 763 406763 406763 406763 406  815 215815 215815 215815 215  633 929633 929633 929633 929

Kortfristiga skulderKortfristiga skulderKortfristiga skulderKortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 412 340 412 340 250 000
Leverantörsskulder 769 120 674 336 556 118
Övriga skulder 1 016 480 2 500 992 253 108
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 705 674 2 135 840 378 987
Summa kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulder 5 903 6145 903 6145 903 6145 903 614  5 723 5085 723 5085 723 5085 723 508  1 438 2131 438 2131 438 2131 438 213

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 533 82523 533 82523 533 82523 533 825  27 174 05727 174 05727 174 05727 174 057  14 378 49214 378 49214 378 49214 378 492

Poster inom linjenPoster inom linjenPoster inom linjenPoster inom linjen
Företagsinteckningar 2 000 000 2 000 000 2 000 000
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Moderbolagets balansräkningModerbolagets balansräkningModerbolagets balansräkningModerbolagets balansräkning

Tillgångar (belopp i kronor) 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

AnläggningstillgångarAnläggningstillgångarAnläggningstillgångarAnläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 17 622 24 372 38 610
Finansiella anläggningstillgångar 44 527 860 42 527 860 21 642 500
Summa anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångar 44 545 48244 545 48244 545 48244 545 482 42 552 23242 552 23242 552 23242 552 232 21 681 11021 681 11021 681 11021 681 110

OmsättningstillgångarOmsättningstillgångarOmsättningstillgångarOmsättningstillgångar
Övriga fordringar 1 750 182 1 102 954 498 728
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 105 000 64 500
Likvida medel 70 774 320 731 32 184
Summa omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångar 1 820 9561 820 9561 820 9561 820 956  1 528 6851 528 6851 528 6851 528 685  595 412595 412595 412595 412

SUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGAR 46 366 43846 366 43846 366 43846 366 438  44 080 91744 080 91744 080 91744 080 917  22 276 52222 276 52222 276 52222 276 522

Eget kapital och skulder (belopp i kronor) 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Eget kapitalEget kapitalEget kapitalEget kapital  
Aktiekapital 12 260 541 11 174 900 7 345 260
Bundna reserver 0 1 000 000 0
Fria reserver 0 0 0
Balanserad vinst eller förlust 29 216 066 53 917 472 16 813 505
Årets resultat -1 381 545 -27 777 412 -3 107 253
Summa eget kapitalSumma eget kapitalSumma eget kapitalSumma eget kapital 40 095 06240 095 06240 095 06240 095 062 38 314 96038 314 96038 314 96038 314 960 21 051 51221 051 51221 051 51221 051 512

Långfristiga skulderLångfristiga skulderLångfristiga skulderLångfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 0 0
Övriga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulderSumma långfristiga skulderSumma långfristiga skulderSumma långfristiga skulder 0000  0000  0000

Kortfristiga skulderKortfristiga skulderKortfristiga skulderKortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 0 0
Leverantörsskulder 73 480 168 060 435 582
Övriga skulder 3 562 733 4 501 693 769 428
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 635 163 1 096 204 20 000
Summa kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulder 6 271 3766 271 3766 271 3766 271 376  5 765 9575 765 9575 765 9575 765 957  1 225 0101 225 0101 225 0101 225 010

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 46 366 43846 366 43846 366 43846 366 438  44 080 91744 080 91744 080 91744 080 917  22 276 52222 276 52222 276 52222 276 522

Poster inom linjenPoster inom linjenPoster inom linjenPoster inom linjen
Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag 927 760 931 432 883 929
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Koncernens kassaflödesanalysKoncernens kassaflödesanalysKoncernens kassaflödesanalysKoncernens kassaflödesanalys

(belopp i kronor) 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Den löpande verksamhetenDen löpande verksamhetenDen löpande verksamhetenDen löpande verksamheten  
Rörelseresultat -6 773 901 -36 575 343 -5 438 973
Justeringa för poster som inte ingår i kassaflödet 3 650 828 31 184 848 1 714 127
Erhållen ränta 48 147 747 1 709
Erlagd ränta -216 961 -284 280 -80 501
Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av röreslekapitalföre förändringar av röreslekapitalföre förändringar av röreslekapitalföre förändringar av röreslekapital -3 339 986-3 339 986-3 339 986-3 339 986 -5 527 028-5 527 028-5 527 028-5 527 028 -3 803 638-3 803 638-3 803 638-3 803 638

Förändring i rörelsekapitalFörändring i rörelsekapitalFörändring i rörelsekapitalFörändring i rörelsekapital
Minskning (+)/ökning (-) av varulager 0 0 1 836 797
Minskning (+)/ökning (-) av kundfordringar 0 0 569 865
Minskning (+)/ökning (-) av fordringar -182 703 581 488 -185 686
Minskning (-)/ökning (+) av leverantörsskulder 94 784 118 218 -1 648 961
Minskning (-)/ökning (+) av kortfristiga skulder 85 322 4 167 077 -1 131 247
Kassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamheten -3 342 583-3 342 583-3 342 583-3 342 583  -660 245-660 245-660 245-660 245  -4 362 870-4 362 870-4 362 870-4 362 870

InvesteringsverksamhetenInvesteringsverksamhetenInvesteringsverksamhetenInvesteringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för forskning 0 -427 818 0
Förvärv av goodwill 0 -43 677 561 0
Försäljning av goodwill 0 0 5 231 487
Förvärv av inventarier -9 282 -265 244 -184 412
Försäljning av inventarier 0 0 20 008
Förvärv av koncernföretag 0 0 0
Försäljning av andelar i koncernföretag 0 0 -1 399 032
Förvärv av långsiktiga värdepapper 0 0 -2 000
Årets lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamheten -9 282-9 282-9 282-9 282  -44 370 623-44 370 623-44 370 623-44 370 623  3 666 0513 666 0513 666 0513 666 051

FinansieringsverksamhetenFinansieringsverksamhetenFinansieringsverksamhetenFinansieringsverksamheten
Årets nyemission 3 161 648 45 040 860 300 000
Upptagna långfristiga lån 0 181 286 0
Amortering långfristiga lån -51 809 0 -3 538 571
Kassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamheten 3 109 8393 109 8393 109 8393 109 839  45 222 14645 222 14645 222 14645 222 146  -3 238 571-3 238 571-3 238 571-3 238 571

Förändring av likvida medelFörändring av likvida medelFörändring av likvida medelFörändring av likvida medel -242 026 191 278 -3 935 390
Likvida medel vid årets början 323 773 132 495 4 067 885
Likvida medel vid årets slutLikvida medel vid årets slutLikvida medel vid årets slutLikvida medel vid årets slut 81 74781 74781 74781 747  323 773323 773323 773323 773  132 495132 495132 495132 495
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Kommentar till den fi nansiella informationen

Intäkter
Kiwok Nordic AB (publ) är ett utvecklingsföretag, och har därför hitintills endast haft begränsade 
intäkter. Under 2010 uppgick de till 245 tkr, under 2011 steg intäkterna till 425 tkr. För 2012 var intäkterna 
265 tkr, vilket i huvudsak var resultatet av samarbetet med Lanstinget Blekinge i forskningsprojektet Syster 
Gudruns fullskalelabb.

Kostnader
Rörelsekostnaderna var under 2010, 5 684 tkr, och steg 2011 till 37 001 tkr. Den huvudsakliga ökningen 
bestod av ”Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar”, vilket är en 
engångsavskrivning av ”Goodwill” på 31 184 tkr. Goodwillposten har uppkommit i samband med förvärvet 
av Kiwok Development AB och Kiwok Limited som gjordes under 2011. För 2012 uppgick rörelse-
kostnaderna till 7 039 tkr. ”Övriga externa kostnader” och ”Personalkostnader” sjönk under 2012 till följd av 
att Bolaget genomfört ett program för kostnadssänkningar.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet i Kiwok har varit negativt under de senaste tre åren. Under 2010 var rörelseresultatet 
- 5 438 tkr, räkenskapsåret därpå, 2011, var motsvarande si� ra -36 575 tkr och för 2012 var rörelseresultatet 
- 6 773 tkr. Det negativa rörelseresultatet är en följd av att Bolaget i huvudsak varit förhindrade att sälja sina 
produkter i avvaktan på CE-märkning. I och med den nu beviljade CE-märkningen kan på Bolaget starta 
planerade försäljningsaktiviteter.

Avkastning på eget och totalt kapital
Avkastningen på eget såväl som på totalt kapital har varit negativt under samtliga redovisade 
räkenskapsår.

Investeringar
Under 2010 uppgick nettoinvesteringarna till + 3 666 tkr. Investeringarna utgjorde ”Försäljning av goodwill” 
på + 5 231 tkr, ”Förvärv av inventarier” för netto - 164 tkr samt ”Försäljning av andelar i koncernföretag” på 
– 1 399 tkr. Räkenskapsåret 2011 gjordes investeringar om – 44 370 tkr.  ”Förvärv av balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten” uppgick till – 427 tkr, ”Förvärv av goodwill” uppgick till – 43 677 tkr och ”Förvärv av in-
ventarier” uppgick till - 265 tkr. Under 2012 uppgick investeringarna till - 9282 tkr. Investeringarna utgjorde 
”Förvärv av inventarier” på – 9 282 tkr.

Anläggningstillgångar
Det sammanlagda värdet av Bolagets anläggningstillgångar på bokslutsdagen den 31 december 2010 up-
pgick till 13 394 tkr, varav de immateriella anläggningstillgångarna uppgick till 12 777 tkr, de materiella till 
615 tkr och de fi nansiella anläggningstillgångarna till 2 tkr.
På bokslutsdagen ett år senare uppgick anläggningstillgångarna till 26 580 tkr varav de immateriella 
tillgångarna utgjorde 25 917 tkr och materiella 661 tkr. De fi nansiella anläggningstillgångarna var fortfar-
ande 2 tkr. Den 31 december 2012 uppgick anläggningstillgångarna till 22 999 tkr, varav de immateriella 
anläggningstillgångarna värderades till 22 475 tkr och de materiella anläggningstillgångarna till 522 tkr. De 
fi nansiella anläggningstillgångarna var fortfarande 2 tkr.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna uppgick i bokslutet 2010 till 983 tkr, varav huvuddelen 776 tkr utgjordes av 
”Övriga fordringar” och 132 tkr i ”Likvida medel”. På balansdagen 2011 uppgick omsättningstillgångarna 
till 593 tkr, varav ”Likvida medel” var 323 tkr och ”Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter” var 147 
tkr.  Omsättningstillgångarna uppgick i bokslutet 2012 till 534 tkr, varav ”Likvida medel” var 81 tkr, 
”Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter” var 247 tkr och ”Övriga fordringar” 204 tkr.
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Eget kapital
Den uppkomna förlusten under 2010 på -6 916 tkr reducerade det egna kapitalet till 12 306 tkr, efter det att 
en kvittningsemission genomförts som tillfört Bolaget 300 tkr i eget kapital. På balansdagen ett år senare, 
den 31 december 2011, uppgick det egna kapitalet till 20 635 tkr, vilket åstadkommits genom de nyemis-
sioner som gjorts under året vilka stärkt det egna kapitalet med 45 041 tkr, varav huvuddelen utgörs av 
apportlikvid för förvärvet av Kiwok Limited vilket kostade Bolaget 45 885 tkr. Året belastades även med ett 
negativt resultat om -36 711 tkr. Den 31 december 2012 uppgick det egna kapitalet till 16 866 tkr, efter en 
förlust under året om 6 990 tkr.

Skulder
De sammanlagda skulderna uppgick på balansdagen 2010 till 2 072 tkr, varav 633 tkr utgjorde långfristiga 
skulder. På motsvarande datum 2011 uppgick skulderna till 6 538 tkr, varav långfristiga skulder hade ökat 
till 815 tkr. På balansdagen den 31 december 2012 uppgick de sammanlagda skulderna till 6 667 tkr, varav 
långfristiga skulder uppgick till 763 tkr.

Kassafl öde
Under räkenskapsåret 2010 var kassafl ödet från den löpande verksamheten -4 363 tkr. Bolagets kassafl öde 
från investeringsverksamheten var positivt, 3 666 tkr, till följd av försäljningen dotterbolaget Dicamed 
AB. Kassafl ödet från fi nansieringsverksamheten var negativt -3 238 tkr under året, till följd av återbetaln-
ing av långfristiga skulder. Sammantaget var kassafl ödet för året -3 935 tkr. För räkenskapsåret 2011 var 
kassafl ödet från den löpande verksamheten -660 tkr. Kassafl ödet från investeringsverksamheten uppgick 
till - 44 370 tkr, och kassafl ödet från fi nansieringsverksamheten uppgick till 45 222 tkr. Av kassafl ödet 
från fi nansieringsverksamheten utgjorde 181 tkr ökad långfristig upplåning och resterande del, 45 041 tkr 
kommer från årets nyemission, varav huvuddelen var apportemissioner och därigenom inte i verkligheten 
kassafl ödespåverkande. Det totala kassafl ödet var 191 tkr för räkenskapsåret. För räkenskapsåret 2012 var 
kassafl ödet från den löpande verksamheten – 3 342 tkr. Kassafl ödet från investeringsverksamheten uppgick 
till – 9 282 tkr, och kassafl ödet från fi nansieringsverksamheten uppgick till 3 109 tkr. Av kassafl ödet från 
fi nansieringsverksamheten utgjorde - 51 tkr minskad långfristig upplåning och resterande del, 3 161 tkr 
kommer från årets nyemission. Det totala kassafl ödet var - 242 tkr för räkenskapsåret.

Medelantal anställda
Medeltalet anställda i koncernen har under 2012 varit två personer. Under slutet av 2012 har ytterligare en 
person anställts i Bolaget.

Förändring av Bolagets fi nansiella ställning efter senast lämnad redovisning
Under januari 2013 har två kvittningsemissioner genomförts till ett sammantaget belopp av 244 t kr. Under 
januari 2013 har det genomförts en omvänd split med villkoren 1:50, vilket medfört att det nominella värdet 
på aktien har stigit från 0,02 kronor till 1 krona per aktie, samt en kvittningsemission under oktober till ett 
belopp av 1 931 tkr.

Handlingar införlivade genom hänvisning
Till Informationsmemorandumet har införlivats genom hänvisning till att de fi nns tillgängliga på Bolagets 
hemsida följande dokument: de tre senaste årens årsredovisningar jämte revisionsberättelserna. Dessa 
fi nns att hämta på www.kiwok.se
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Aktieägare
Nedan följer uppställning på Bolagets aktieägare före erbjudandet och konvertibelägarerbjudandet.
 Villekulla Ltd. ägs till lika delar av Åke  Olsson och Anders Östlund.
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Aktiekapitalets utveckling

Samtliga aktier förutom apportemissionerna 2009 och 2011, jämte kvittningsemissionerna 2009, 2010, 2012 
och 2013 jämte föreliggande kapitalanska� ningen är fullt betalda, med kontanta medel.

Kiwok Nordic AB utgav i oktober 2012 ett konvertibellån omfattande 404 217 kronor, med en årlig ränta på 
11 procent fram till förfallodagen den 9 december 2015. Lånet kan när som helst under löptiden konverteras 
till B-aktier till en kurs om 8,50 kronor. Om hela lånet kommer att konverteras till aktier motsvarar det 
47 555 aktier, vilket ger en utspädning av nuvarande aktiestock om 0,4 %.
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KapitalstrukturKapitalstrukturKapitalstrukturKapitalstruktur

(belopp i kronor) 2012-12-31

Kortfristiga skulderKortfristiga skulderKortfristiga skulderKortfristiga skulder  

Mot borgen 0

Mot säkerhet 412 340

Blancokredit 5 491 274

Summa kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulder 5 903 6145 903 6145 903 6145 903 614

Långfristiga skulderLångfristiga skulderLångfristiga skulderLångfristiga skulder  

Mot borgen 0

Mot säkerhet 515 420

Blancokredit 247 986

Summa långfristiga skulderSumma långfristiga skulderSumma långfristiga skulderSumma långfristiga skulder 763 406763 406763 406763 406

Eget kapitalEget kapitalEget kapitalEget kapital  

Aktiekapital 12 260 541

Andra reserver 4 606 264

Summa eget kapitalSumma eget kapitalSumma eget kapitalSumma eget kapital 16 866 80516 866 80516 866 80516 866 805

NettoskuldsättningNettoskuldsättningNettoskuldsättningNettoskuldsättning

(belopp i kronor) 2012-12-31

Summa likvida medel 81 747

Kortfristiga fordringar 452 527

Kortfristiga skulder -5 903 614

Kortfristig del av långfristig skuld 0

Andra kortfristiga skulder 0

Netto kortfristiga skulderNetto kortfristiga skulderNetto kortfristiga skulderNetto kortfristiga skulder -5 903 614-5 903 614-5 903 614-5 903 614

Långfristig skuldsättning -763 406

NettoskuldsättningNettoskuldsättningNettoskuldsättningNettoskuldsättning -6 667 020-6 667 020-6 667 020-6 667 020

Kapitalstruktur
Nedan följer uppställning på Bolagets kapitalstruktur samt nyckeltal per den 31 december 2012. Under 
2013 har skulder om 1 930 500 kronor kvittats mot aktier till en teckningskurs om 2,50 kronor per aktie. 
Kvittningar, ombokningar och kapitalanska� ningen innebär att kapitaltillskottet blir tillräckligt för att 
driva Bolaget mellan tolv och tjugofyra månader.

NyckeltalNyckeltalNyckeltalNyckeltal

 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Rörelsemarginal % Neg Neg Neg

Soliditet % 71,67 % 76,00 % 85,58 %

Räntabilitet på eget kapital % - 37,28 % - 222,89 % - 44,29 %

Resultat per aktie, öre - 1,19 - 7,99 - 2,00

Eget kapital per aktie, öre 2,75 3,69 3,35

Definitioner nyckeltalDefinitioner nyckeltalDefinitioner nyckeltalDefinitioner nyckeltal

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av omsättningen

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen

Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital

Resultat per aktie, kronor Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier
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Information om de aktier som erbjuds
Aktiekapitalet i Kiwok Nordic AB (publ) uppgår före kapitalanska� ningen till cirka 13 078 963 kronor, 
fördelat på 5 400 000 aktier i serie A och 7 678 962 aktier i serie B. Efter genomförd emission av maximalt 
6 563 256 aktier i serie B1 och aktiekapitalet uppgå till cirka 19 642 219 kronor. Bolaget kommer då att ha 19 
642 218 aktier, fördelat på 5 400 000 aktier i serie A och 14 242 218  aktier i serie B. Enligt den nuvarande 
bolagsordningen kan antalet aktier i Bolaget uppgå till maximalt 28 000 000 aktier. Aktier i serie A i Bola-
get berättigar till vardera tio röster och aktier i serie B berättigar till vardera en röst. Samtliga aktier har lika 
rätt till utdelning och del i Bolagets vinst och andel i tillgångar vid en likvidation. Aktieägare i Bolaget har 
företrädeserätt vid Erbjudandet, i förhållande till befi ntligt innehav. Aktierna är upprättade enligt svensk 
rätt och denominerade i svenska kronor.

Aktiebok
Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, (f.d. VPC), som
registrerar aktierna på den person som innehar aktierna.

Utdelning
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avs-
tämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken.. Eventuell utdelning beslutas av ordinarie årsstämma och betalas därefter ut. 
Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden AB. 

Utspädningse� ekter
För befi ntliga aktieägare som inte tecknar sig i föreliggande kapitalanska� ning uppstår en utspädnings-
e� ekt om maximalt 6 563 256 nyemitterade aktier, vilket motsvarar ytterligare cirka 33,4 procent aktier i 
Kiwok Nordic.

Övrig information om aktierna
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd 
av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit föremål för o� entligt 
uppköpserbjudande under det innevarande eller föreliggande räkenskapsåret. För att ändra aktieägarnas 
rätt i Bolaget krävs ett bolagsstämmobeslut med kvalifi cerad majoritet.

Värdering av aktierna
Värderingen som ligger till grund för emissionskursen i erbjudandet bygger på nedlagda investeringar
gjorda av Bolaget samt styrelsens bedömning av marknadspotential och förväntad avkastning.
Bedömningen grundar sig på den förväntade framtida försäljningsnivån och de ekonomiska
prognoser som ligger till grund för den planerade expansionen av verksamheten. Styrelsen gör den
samlade bedömningen att teckningskursen 2,5 kronor utgör en skälig värdering av Bolaget utifrån
dagens marknadssituation. Värderingen av Bolaget är ”pre-money” cirka 33 miljoner kronor.

Likviditetsgarant
Kiwok Nordic AB (publ) har tecknat avtal med Mangold Fondkommission AB om att garantera likviditeten 
i handeln av aktien.

3 Förutsatt full teckning i Erbjudandet och Konvertibelägarerbjudandet samt fullt utnyttjande av   
Teckningsoption 2013/2014 
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Bolagsordning
BOLAGSORDNING FÖR KIWOK NORDIC AB (publ) (org. nr 556665-3068)
§ 1. Firma
Bolagets fi rma är Kiwok Nordic AB (publ).
Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av medicinsk teknik avsedd för diagnostik
och behandling, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 7 000.000 kronor och högst 28.000.000 kronor.

§ 5. Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 7.000.000 och högst 28.000.000.

§ 6. Aktieslag
Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie 1 röst.
A-aktier och B-aktier kan utges till ett antal om vardera minst 0 och högst 28.000.000 stycken.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya A-aktier och B-aktier, skall 
ägare av A-aktier och B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det 
antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt 
skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier 
räcker för teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i 
förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast A-aktier eller B-aktier, 
skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna 
nya aktier i förhållande till detantal aktier de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägare företrädesrätt att teckna teckn-
ingsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten 
respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan
komma att bytas ut mot. Vad som sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut 
om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande 
till det antal aktier av samma slag som fi nns sedan tidigare. Därav skall gamla aktier av visst aktieslag med-
föra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten 
att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen ge ut aktier av nytt slag. A-aktier skall 
kunna omvandlas (konverteras) till B-aktier när detta påkallas av A-aktieägare. Framställan om konvertering 
av aktie ska göras skriftligt till Bolagets styrelse. Därvid ska anges hur manga A-aktier som önskas omvan-
dlade, och om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav A-aktier, vilka av dessa omvandlingen 
avser. Omvandlingen ska utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

§ 7. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen väljs årligen 
på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§ 8. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses 
lägst en högst två revisorer. Minst en revisor skall vara auktoriserad.

§ 9. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning
kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra 
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bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske 
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats.
Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstamma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan 
framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos 
bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyarsafton, och inte infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman.

§ 10. Ärenden på årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller fl era justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) dispositioner beträ� ande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Faststallande av arvoden åt styrelse och revisorer.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt styrelsesuppleanter och
revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari – 31 december.

§ 12. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av fi nansiella instrument.
______________________
Bolagsordning antagen vid extra bolagsstämma den 17 december 2012.
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Villkor för teckningsoptioner 2013/2014 Kiwok Nordic AB 
(publ)
  (a) Defi nitioner
  I dessa villkor betyder:

”aktie”

”aktiebolagslagen”

”aktievärdet”

”avstämningskonto”

”bankdag”

”banken”

”bolaget”

”marknadsnotering”

”optionsinnehavare”

”teckning”

”teckningskurs”

”teckningsoption”

”teckningsperiod”

”Euroclear Sweden”

aktie i bolaget av serie B

aktiebolagslagen (2005:551); 

det avkastningsvärde per aktie i bolaget som av bolaget anlitad 
oberoende värderingsman fastställer i anslutning till sådan omräkn-
ing av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsop-
tion ger rätt att teckna som ska ske på grundval av bl.a. aktievärdet i 
händelse av att ingen av bolagets aktier är marknadsnoterade;

värdepapperskonto hos Euroclear Sweden där respektive optionsin-
nehavares innehav av teckningsoptioner är registrerat eller, i före-
kommande fall, innehav av aktier i bolaget som tillkommer genom 
teckning ska registreras;

dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag i Sverige 
eller som beträ� ande betalning av skuldebrev inte är likställd med 
allmän helgdag i Sverige;

sådan bank eller kontoförande institut som bolaget från tid till annan 
utser att handha vissa uppgifter enligt dessa villkor;

Kiwok Nordic AB (publ), org. nr. 556665-3068;

i samband med aktie, värdepapper eller annan rättighet, listning av 
sådan aktie, värdepapper eller annan rättighet på börs, auktoriserad 
marknadsplats, reglerad marknad, annan handelsplattform som drivs 
av värdepappersinstitut eller annan motsvarande handelsplats;

den som är registrerad på avstämningskonto som innehavare av 
teckningsoption;

teckning, med utnyttjande av teckningsoption, av nya aktier i bolaget 
mot betalning i pengar enligt dessa villkor;

den kurs till vilken teckning får ske enligt dessa villkor; 

rätt att enligt dessa villkor teckna nya aktier i bolaget mot betalning 
i pengar enligt dessa villkor; 

den period under vilken teckning får ske enligt dessa villkor; samt

Euroclear Sweden AB
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(b) Antal teckningsoptioner, registrering m.m.
Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 3 281 629.

Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear Sweden i ett avstämningsregister enligt 
lagen (1998:1479) om kontoföring av fi nansiella instrument, i vilket fall några fysiska teck-
ningsoptionsbevis inte kommer att ges ut. 

(c) Rätt att teckna nya aktier
En teckningsoption ger optionsinnehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en 
teckningskurs om 2,50 kronor.

Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan 
bli föremål för justering i enlighet med bestämmelserna i punkt 8 nedan. Om tillämpnin-
gen av dessa bestämmelser skulle medföra att teckningskursen kommer att understiga 
då utestående aktiers då gällande kvotvärde ska teckningskursen i stället motsvara då 
utestående aktiers då gällande kvotvärde.

(d) Teckning
Teckning av aktier får endast ske under tiden från och med den 12 maj 2014 till och med 
den 30 maj 2014.

Teckningsperioden kan komma att tidigareläggas eller senareläggas i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 8 nedan.

Teckning kan ske endast av det hela antal aktier vartill det sammanlagda antalet teckn-
ingsoptioner, som är registrerade på samma avstämningskonto och som samtidigt utnyt-
tjas av en och samma optionsinnehavare för teckning, ger rätt att teckna.

Teckning sker genom att fastställd och av bolaget och/eller banken tillhandahållen 
anmälningssedel (teckningslista), vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in till på i 
anmälningssedeln angiven adress.

Har inte teckning skett inom den ovan angivna tiden upphör all rätt enligt teckningsop-
tionen att gälla.

Teckning är bindande och kan inte återkallas.

(e) Betalning
Samtidigt med teckning ska betalning erläggas för det antal aktier som teckningen avser. 
Betalning ska ske kontant till i anmälningssedeln (teckningslistan) angivet bankkonto.

(f) Verkställande av teckning
Sedan teckning skett och betalning erlagts i enlighet med punkterna 4 och 5 ovan 
verkställs teckningen. Därvid bortses från eventuellt överskjutande del av teckningsop-
tion som enligt tredje stycket i punkt 4 ovan inte får utnyttjas för teckning. Sådan över-
skjutande del upphör i och med teckningen.

Teckning verkställs genom att styrelsen för bolaget beslutar att tilldela optionsinne-
havaren de nya aktierna, varefter de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok (som förs av 
Euroclear Sweden) och på optionsinnehavarens avstämningskonto såsom interimsaktier. 
Sedan registrering skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna i aktiebo-
ken och på avstämningskontot slutgiltig.

Som framgår av punkt 8 nedan får teckning i vissa fall verkställas först efter viss senare 
tidpunkt och då med tillämpning av omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier 
som varje teckningsoption ger rätt att teckna.
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(g) Utdelning på ny aktie 
Aktie som tillkommit genom teckning ger rätt till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är in-
förda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

(h) Omräkning av teckningskursen och antal aktier m.m.

h.1 Fondemission
Genomför bolaget en fondemission ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan 
verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upp-
tas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den 
bolagsstämma som ska besluta om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat 
om emissionen. 

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter emissionsbeslutet ger inte rätt att 
delta i fondemissionen. 

Om fondemissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal 
aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs 
efter emissionsbeslutet. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (antalet aktier i bolaget före 
fondemissionen) / (antalet aktier i bolaget efter fondemissionen)

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal 
aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (antalet aktier i bolaget efter fond-
emissionen) / (antalet aktier i bolaget före fondemissionen)

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det om-
räknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget 
senast två bankdagar efter emissionsbeslutet samt sker slutlig registrering i aktieboken 
och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först efter avstämn-
ingsdagen för fondemissionen. Dessförinnan upptas sådan aktie endast interimistiskt i 
aktieboken och på avstämningskonto och ger inte rätt till deltagande i emissionen.

h.2 Sammanläggning eller uppdelning (split)
Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna ska teckn-
ing som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som 
tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast 
på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om sammanläggnin-
gen eller uppdelningen, verkställas först sedan stämman beslutat om sammanläggningen 
eller uppdelningen. 

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter beslutet om sammanläggningen 
eller uppdelningen omfattas inte av sammanläggningen eller uppdelningen. 

Om sammanläggningen eller uppdelningen verkställs ska en omräknad teckningskurs 
och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid 
teckning som verkställs efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen. Om-
räkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (antalet aktier i bolaget före 
sammanläggningen eller uppdelningen) / (antalet aktier i bolaget efter sammanläggnin-
gen eller uppdelningen)
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(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal 
aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (antalet aktier i bolaget efter 
sammanläggningen eller uppdelningen) / (antalet aktier i bolaget före samman-
läggningen eller uppdelningen)

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det om-
räknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget 
senast två bankdagar efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen samt 
sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer 
genom teckning först sedan sammanläggning eller uppdelning verkställts genom reg-
istrering hos Euroclear Sweden. Dessförinnan upptas sådan aktie endast interimistiskt i 
aktieboken och på avstämningskonto och omfattas inte av sammanläggningen eller
uppdelningen.

h.3 Nyemission av aktier
Genomför bolaget en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna att teckna 
de nya aktierna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning gäller följande 
beträ� ande verkställande av teckning och den rätt att delta i emissionen som aktie som 
tillkommer genom teckning ger:

(i) Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkän-
nande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande ska i emissionsbeslutet anges 
den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att aktie som tillkommer genom teck-
ningen ska ge rätt att delta i emissionen. Teckning som sker på sådan tid, att den inte kan 
verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas 
som interimsaktie i bolagets aktiebok senast på nämnda dag, ska verkställas först efter 
den dagen. 

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter den ovan nämnda dagen ger inte 
rätt att delta i nyemissionen. 

( j)  Beslutas emissionen av bolagsstämman ska teckning som sker på sådan tid, att den 
inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan 
upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den 
bolagsstämma som ska besluta om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat 
om emissionen. 

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter emissionsbeslutet ger inte rätt att 
delta i nyemissionen. 

Om nyemissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal 
aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs 
vid sådan tid, att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att delta i nyemis-
sionen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (”aktiens 
genomsnittskurs”)) / ((aktiens genomsnittskurs) + (teckningsrättens teoretiska värde 
(”teckningsrättens värde”)))

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal 
aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens genomsnittskurs) + 
(teckningsrättens värde)) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag 
under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden framräknade medeltalet av 
den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien enligt den kurslista 
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på vilken aktien är primärt noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den 
senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs 
eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Teckningsrättens värde ska framräknas enligt följande formel, dock att teckningsrättens 
värde ska bestämmas till noll om formeln ger ett negativt värde:

(teckningsrättens värde) = (det antal aktier som högst kan komma att utges enligt emis-
sionsbeslutet) x ((aktiens genomsnittskurs) – (teckningskursen för de nya aktierna)) /
(antalet aktier i bolaget före emissionsbeslutet)

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det om-
räknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget 
senast två bankdagar efter utgången av den enligt emissionsbeslutet fastställda teckn-
ingstiden samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie 
som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan 
verkställs teckning endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningarna gällande 
teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de 
nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering 
om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan 
komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i emissionen.

j.1 Emission av teckningsoptioner eller konvertibler
Genomför bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt 
för aktieägarna att teckna teckningsoptionerna eller konvertiblerna mot kontant betaln-
ing eller betalning genom kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning, 
ska bestämmelserna i första stycket (a) och (b) i punkt 8.3 ovan äga motsvarande tillämp-
ning beträ� ande verkställande av teckning och den rätt att delta i emissionen som aktie 
som tillkommer genom teckning ger.

Om emissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier 
som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs vid 
sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att delta i emissionen. 
Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (”aktiens 
genomsnittskurs”)) / ((aktiens genomsnittskurs) + (teckningsrättens teoretiska värde 
(”teckningsrättens värde”)))

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal 
aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens genomsnittskurs) + 
(teckningsrättens värde)) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmel-
serna i punkt 8.3 ovan.

Om teckningsrätten är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens värde anses 
motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den enligt emissionsbeslutet 
fastställda teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta 
och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt den kurslista på vilken teckningsrätten 
är primärt noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade 
köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska 
inte ingå i beräkningen. 

Om teckningsrätten inte är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens värde 



58

så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende 
bolagets aktier som enligt av bolaget anlitad oberoende värderingsman kan bedömas ha 
uppkommit till följd av emissionen.

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det om-
räknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget 
senast två bankdagar efter utgången av den enligt emissionsbeslutet fastställda teckn-
ingstiden samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie 
som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan 
verkställs teckning endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningarna gällande 
teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de 
nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering 
om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan 
komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i emissionen.

j.2 Vissa andra erbjudanden till aktieägarna
Genomför bolaget i andra fall än som avses i punkterna 8.1–8.4 ovan (i) ett erbjudande till 
aktieägarna att med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § första stycket aktiebolag-
slagen förvärva värdepapper eller rättighet av något slag av bolaget eller (ii) en utdelning 
till aktieägarna, med nyss nämnd företrädesrätt, av sådana värdepapper eller rättigheter 
(i båda fallen ”erbjudandet”), ska bestämmelserna i första stycket (a) och (b) i punkt 8.3 
ovan äga motsvarande tillämpning beträ� ande verkställande av teckning och den rätt att 
delta i erbjudandet som aktie som tillkommer genom teckning ger.

Om erbjudandet verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier 
som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs vid 
sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att delta i erbjudandet. 
Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden eller, i händelse av 
utdelning, under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras 
utan rätt till del av utdelningen (”aktiens genomsnittskurs”)) / ((aktiens genomsnittskurs) 
+ (det teoretiska värdet av rätten att delta i erbjudandet (”inköpsrättens värde”)))

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal 
aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens genomsnittskurs) + 
(inköpsrättens värde)) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmel-
serna i punkt 8.3 ovan.

Om aktieägarna erhåller inköpsrätter och dessa är föremål för marknadsnotering ska 
inköpsrättens värde anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den 
för erbjudandet fastställda anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen 
noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätten enligt den kurslista på vilken 
inköpsrätten är primärt noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den 
senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs 
eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. 

Om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter eller om dessa inte är föremål för marknadsno-
tering, men de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbjudandet antingen redan 
är marknadsnoterade eller marknadsnoteras i samband med erbjudandet, ska inköpsrät-
tens värde (i) om värdepappren eller rättigheterna i fråga redan är marknadsnoterade 
anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den för erbjudandet 
fastställda anmälningstiden eller, i händelse av utdelning, under en period om 25 han-
delsdagar räknat fr.o.m. första dagen då aktien noteras utan rätt till del av utdelningen 
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för 
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dessa värdepapper eller rättigheter enligt den kurslista på vilken nämnda värdepapper 
eller rättigheter är primärt noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som 
betalats för dessa i samband med erbjudandet, eller (ii) om värdepappren eller rättigheter-
na i fråga marknadsnoteras i samband med erbjudandet anses motsvara genomsnittet av 
det för varje handelsdag under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. första dagen 
för sådan notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 
lägsta betalkursen för dessa värdepapper eller rättigheter enligt den kurslista på vilken 
nämnda värdepapper eller rättigheter är primärt noterade, i förekommande fall minskat 
med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av noter-
ing av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag 
utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. När inköp-
srättens värde ska framräknas enligt (ii) i detta stycke ska vid omräkningen av teckning-
skursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt formlerna 
ovan aktiens genomsnittskurs avse aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i (ii) 
i detta stycke angivna perioden om 25 handelsdagar i stället för den period som anges i 
formlerna ovan.

Om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter eller om dessa inte är föremål för marknadsno-
tering, och de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbjudandet varken redan 
är marknadsnoterade eller marknadsnoteras i samband med erbjudandet, ska inköpsrät-
tens värde så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde 
avseende bolagets aktier som enligt av bolaget anlitad oberoende värderingsman kan 
bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det om-
räknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget 
senast två bankdagar efter utgången av den period under vilken aktiens genomsnittliga 
marknadskurs ska framräknas vid omräkningarna enligt ovan, samt sker slutlig regis-
trering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning 
först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast prelim-
inärt – med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier 
som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interim-
istiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan 
medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig 
registrering, och ger inte rätt till deltagande i erbjudandet.

j.3 Likabehandling av optionsinnehavare och aktieägare
Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.3–8.5 ovan får bolaget efter eget 
val erbjuda samtliga optionsinnehavare samma företrädesrätt som aktieägarna att delta i 
emissionen eller erbjudandet. Därvid ska varje optionsinnehavare, trots att teckning inte 
har skett eller verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som optionsinnehavaren 
skulle ha erhållit om teckning skett och verkställts enligt den teckningskurs och det antal 
aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna som gällt om teckning verkställts vid 
sådan tidpunkt att aktie som tillkommit genom teckningen gett rätt att delta i ifråga-
varande emission eller erbjudande. 

Om bolaget erbjuder optionsinnehavarna företrädesrätt enligt föregående stycke ska 
ingen omräkning av teckningskursen eller antalet aktier som varje teckningsoption ger 
rätt att teckna ske enligt punkterna 8.3–8.5 ovan eller punkt 8.9 nedan med anledning av 
emissionen eller erbjudandet.

j.4 Extraordinär utdelning
Lämnar bolaget kontant utdelning till aktieägarna med ett belopp per aktie som tillsam-
mans med andra under samma räkenskapsår utbetalda kontantutdelningar per aktie 
överstiger tio procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar 
närmast före den dag då styrelsen för bolaget o� entliggör sin avsikt att till bolagsstäm-
man lämna förslag om sådan utdelning (vilken genomsnittskurs ska beräknas med 
motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkt 8.3 ovan) ska teckning som sker 
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på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer 
genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde 
kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om utdelningen, verkställas först 
sedan stämman beslutat om utdelningen. 

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter utdelningsbeslutet ger inte rätt att 
erhålla del av utdelningen. 

Om lämnandet av utdelningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett om-
räknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning 
som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att 
erhålla del av utdelningen. Omräkningarna ska baseras på den del av den sammanlagda 
kontantutdelningen per aktie som överstiger tio procent av aktiens genomsnittskurs 
under ovan nämnd period (”den extraordinära utdelningen”) och ska utföras av bolaget 
enligt följande formler:

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien 
noteras utan rätt till del av den extraordinära utdelningen (”aktiens genomsnittskurs”)) /
((aktiens genomsnittskurs) + (den extraordinära utdelningen som utbetalas per aktie))

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal 
aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens genomsnittskurs) + (den 
extraordinära utdelningen som utbetalas per aktie)) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmel-
serna i punkt 8.3 ovan.

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det om-
räknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget 
senast två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar samt 
sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer 
genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs tecknin-
gen endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs 
och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna 
upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att om-
räkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att 
öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt att erhålla del av utdelningen.

j.5 Minskning av aktiekapitalet
Genomför bolaget en minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna 
(med eller utan indragning/inlösen av aktier), och är minskningen obligatorisk, ska teck-
ning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som 
tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast 
på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om minskningen, 
verkställas först sedan stämman beslutat om minskningen. 

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter minskningsbeslutet ger inte rätt 
att erhålla del av vad som återbetalas och omfattas inte av eventuell indragning/inlösen 
av aktier.

Om minskningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier 
som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs efter 
minskningsbeslutet. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:
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(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien 
noteras utan rätt till återbetalning (”aktiens genomsnittskurs”)) / ((aktiens genomsnitt-
skurs) + (det faktiska belopp som återbetalas per aktie))

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal 
aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens genomsnittskurs) + (det 
faktiska belopp som återbetalas per aktie)) / (aktiens genomsnittskurs)

Om minskningen sker genom inlösen av aktier ska vid omräkning av teckningskursen 
och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt ovan, i stället för 
det faktiska belopp som återbetalas per aktie, användas ett beräknat återbetalningsbelopp 
enligt följande:

(beräknat återbetalningsbelopp per aktie) = ((det faktiska belopp som återbetalas per 
inlöst aktie) – (aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar 
närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen (”aktiens 
genomsnittskurs”))) / ((det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av en 
aktie) – 1)

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmel-
serna i punkt 8.3 ovan.

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det om-
räknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget 
senast två bankdagar efter utgången av den senast infallande perioden om 25 handels-
dagar som enligt ovan ska tillämpas vid omräkningarna samt sker slutlig registrering i ak-
tieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan 
omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckningen endast preliminärt – med 
tillämpning av före omräkningen gällande teckningskurs och antal aktier som varje teck-
ningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken 
och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda 
preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger 
inte rätt att erhålla del av vad som återbetalas och omfattas inte av eventuell indragning 
av aktier.

j.6 Omräkning om bolagets aktier inte är marknadsnoterade
Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.3–8.5 eller 8.8 ovan eller punkt 8.14 
nedan och är ingen av bolagets aktier vid tidpunkten för åtgärden marknadsnoterade ska 
bestämmelserna i sådan punkt äga tillämpning, dock att hänvisningen till aktiens genom-
snittskurs i tillämplig omräkningsformel i stället ska anses vara till aktievärdet.
Är ingen av bolagets aktier marknadsnoterade ska, i stället för motsvarande bestäm-
melser i punkt 8.7 ovan, följande gälla. Lämnar bolaget en kontant utdelning till aktieä-
garna med ett belopp som tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda 
kontantutdelningar överstiger 50 procent av bolagets resultat efter skatt enligt fastställd 
resultaträkning eller, i förekommande fall, koncernresultaträkning för räkenskapsåret 
närmast före det år utdelningen beslutas, ska teckning som sker på sådan tid, att den inte 
kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan 
upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den 
bolagsstämma som ska besluta om utdelningen, verkställas först sedan stämman beslutat 
om utdelningen. 

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter utdelningsbeslutet ger inte rätt att 
erhålla del av utdelningen. 

Om lämnandet av utdelningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett 
omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid 
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teckning som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte 
ger rätt att erhålla del av utdelningen. Omräkningarna ska baseras på den del av den sam-
manlagda kontantutdelningen per aktie som sammanlagt överstiger 50 procent av bola-
gets ovan angivet resultat efter skatt (”den extraordinära utdelningen”) och ska i övrigt 
utföras i enlighet med bestämmelserna i punkt 8.7 ovan, dock att hänvisningen till aktiens 
genomsnittskurs i omräkningsformlerna i stället ska anses vara till aktievärdet.

j.7 Alternativ omräkningsmetod
Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.1–8.5 eller 8.7–8.8 ovan eller punkt 
8.14 nedan och skulle enligt bolagets bedömning tillämpning av härför avsedda om-
räkningsformler, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte 
kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som optionsinnehavarna 
erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska bolaget genomföra omräkningarna 
av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna på 
det sätt bolaget fi nner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat.

j.8 Avrundning
Vid omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt 
att teckna enligt denna punkt 8 ska teckningskursen avrundas till helt ental öre, varvid 
belopp om 0,5 öre ska avrundas uppåt.

j.9 Tvångsinlösen
Om aktie i bolaget blir föremål för tvångsinlösen gäller vad som anges i 22 kap. aktie-
bolagslagen beträ� ande rätten att teckna och få teckning verkställd.

j.10 Fusion
Om (i) bolagsstämma beslutar att godkänna en fusionsplan varigenom bolaget ska uppgå 
i annat bolag eller (ii) styrelsen för bolaget beslutar att bolaget ska uppgå i moderbolag 
får teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att 
verkställa teckning upphör i och med bolagsstämmans beslut eller, i förekommande fall, 
styrelsens beslut.

Om fusionen inte genomförs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med 
dessa villkor.

Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämma tar ställning till fråga om godkännande 
av fusionsplan eller, i förekommande fall, styrelsen tar ställning till fråga om bolaget ska 
uppgå i modebolag ska optionsinnehavarna underrättas om den planerade fusionen. Un-
derrättelsen ska innehålla en erinran om att teckning inte får ske eller verkställas sedan 
bolagsstämman beslutat godkänna fusionsplanen eller, i förekommande fall, styrelsen 
beslutat att bolaget ska uppgå i moderbolag samt också erinran om den tidigarelagda 
teckningsperioden enligt nedanstående stycke.

Oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinnehavarna rätt att 
teckna och få teckning verkställd från och med dagen för i föregående stycke nämnda un-
derrättelse, dock förutsatt att teckning kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som 
tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast 
dagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om godkännande av fusionsplanen 
eller, i förekommande fall, det sammanträde med styrelsen som ska pröva frågan om bola-
get ska uppgå i moderbolag.

j.11 Delning
Om bolagsstämman beslutar att godkänna en delningsplan varigenom vissa av bola-
gets tillgångar och skulder övertas av ett eller fl era andra bolag ska teckning som sker 
på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer 
genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde 
kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om godkännande av delning-
splanen, verkställas först sedan stämman beslutat om delningsplanen. 
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Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter beslutet om delningsplanen ger 
inte rätt att erhålla del av delningsvederlaget. 

Om delningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier 
som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs efter 
beslutet om delningsplanen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande form-
ler:

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien 
noteras utan rätt till del av delningsvederlaget (”aktiens genomsnittskurs”)) /((aktiens 
genomsnittskurs) + (värdet av det delningsvederlag som utbetalas per aktie))

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal 
aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens genomsnittskurs) + (vär-
det av det delningsvederlag som utbetalas per aktie)) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmel-
serna i punkt 8.3 ovan.

I den del delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som är 
föremål för marknadsnotering ska värdet på delningsvederlaget anses motsvara genom-
snittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 handelsdagar 
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen 
för sådana aktier eller andra värdepapper enligt den kurslista på vilken de är primärt 
noterade. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkurs-
en ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå 
i beräkningen. 

I den del delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som inte är 
föremål för marknadsnotering, men som marknadsnoteras i samband med delningen, ska 
värdet på delningsvederlaget anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag 
under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. första dagen för sådan notering fram-
räknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för dessa 
aktier eller andra värdepapper enligt den kurslista på vilken nämnda aktier eller värde-
papper är primärt noterade. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste 
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller 
köpkurs ska inte ingå i beräkningen. I den del delningsvederlagets värde ska framräknas 
enligt detta stycke ska vid omräkningarna av teckningskursen och antalet aktier som 
varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt formlerna ovan aktiens genomsnittskurs 
avse aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i detta stycke angivna perioden om 
25 handelsdagar i stället för den period som anges i formlerna ovan.

I den del delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som inte är 
föremål för marknadsnotering, och dessa aktier eller andra värdepapper inte marknad-
snoteras i samband med delningen, ska värdet på delningsvederlaget så långt möjligt 
fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende bolagets aktier som 
enligt av bolaget anlitad oberoende värderingsman kan bedömas ha uppkommit till följd 
av delningen.

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det om-
räknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget 
senast två bankdagar efter utgången av den perioden om 25 handelsdagar under vilken 
aktiens genomsnittliga marknadskurs ska framräknas vid omräkningarna samt sker slut-
lig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom 
teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckningen 
endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och 
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antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas 
interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna 
kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slut-
lig registrering, och ger inte rätt att erhålla del av delningsvederlaget.

Om bolagsstämma beslutar att godkänna en delningsplan varigenom bolaget ska delas 
genom att samtliga av bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller fl era andra 
bolag, får teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten 
att verkställa teckning upphör i och med bolagsstämmans beslut.

Om delningen inte genomförs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med 
dessa villkor.

Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämma tar ställning till fråga om godkännande av 
delningsplan ska optionsinnehavarna underrättas om den planerade delningen. Under-
rättelsen ska innehålla en erinran om att teckning inte får ske eller verkställas sedan 
bolagsstämman beslutat godkänna delningsplanen samt också erinran om den tidigarel-
agda teckningsperioden enligt nedanstående stycke.

Oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinnehavarna rätt 
att teckna och få teckning verkställd från och med dagen för ovan nämnda underrättelse, 
dock förutsatt att teckning kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer 
genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast dagen före 
den bolagsstämma som ska pröva frågan om godkännande av delningsplanen.

j.12 Likvidation
Om det beslutas att bolaget ska gå i likvidation får teckning därefter inte ske eller 
verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med 
likvidationsbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit laga kraft.

Om likvidationen upphör får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa 
villkor.

Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämma tar ställning till fråga om bolaget ska gå i 
frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen ska optionsinnehavarna underrättas 
om den planerade likvidationen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att teckning 
inte får ske eller verkställas sedan bolagsstämman beslutat att bolaget ska gå i likvidation 
samt också erinran om den tidigarelagda teckningsperioden enligt nedanstående stycke.

Oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinnehavarna rätt 
att teckna och få teckning verkställd från och med dagen för ovan nämnda underrättelse, 
dock förutsatt att teckning kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer 
genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast dagen före 
den bolagsstämma som ska pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation.

j.13 Konkurs
Om domstol försätter bolaget i konkurs får teckning därefter inte ske eller verkställas. 
Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med konkurs-
beslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit laga kraft.  

Om konkursbeslutet hävs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa 
villkor.

(k) Förvaltare
Om teckningsoption är förvaltarregistrerad enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen ska förval-
taren betraktas som optionsinnehavare vid tillämpningen av dessa villkor. 
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(l) Meddelanden
Meddelande rörande teckningsoptionerna ska ske genom brev med posten till varje op-
tionsinnehavare och andra rättighetshavare som är antecknad på avstämningskonto för 
teckningsoption.

För det fall teckningsoptionerna är marknadsnoterade ska meddelande i tillämpliga 
fall även lämnas i enlighet med de bestämmelser som är tillämpliga med anledning av 
marknadsnoteringen. 

(m) Ändring av villkoren
Bolaget har rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, dom-
stolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det annars, enligt bolagets 
bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och optionsinnehavar-
nas rättigheter inte i något avseende försämras. Optionsinnehavarna ska utan onödigt 
dröjsmål underrättas om beslutade ändringar.

(n) Sekretess
Varken bolaget, banken eller Euroclear Sweden får obehörigen till tredje man lämna up-
pgift om optionsinnehavare.

Bolaget har rätt till insyn i Euroclear Swedens avstämningsregister över teckningsoption-
erna, vari bl.a. framgår vem som är registrerad för teckningsoptionerna. 

(o) Ansvarsbegränsning
I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på bolaget, banken eller Euro-
clear Sweden gäller – beträ� ande Euroclear Sweden med beaktande av bestämmelserna i 
lagen om kontoföring av fi nansiella instrument – att ansvarighet inte kan göras gällande 
för skada som beror av svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, 
krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbe-
hållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget, banken eller 
Euroclear Sweden vidtar eller är föremål för sådan konfl iktåtgärd.

Inte heller är bolaget, banken eller Euroclear Sweden skyldigt att i andra fall ersätta skada 
som uppkommer om bolaget eller, i förekommande fall, banken eller Euroclear Sweden 
varit normalt aktsamt. Härutöver gäller att bolaget och banken inte i något fall är ans-
varigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för bolaget, banken eller Euroclear Sweden att vidta åtgärd på grund 
av omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har 
upphört. 

(p) Tillämplig lag
Dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor ska tolkas och tillämpas i en-
lighet med svensk rätt.

(p) Tillämplig lag
Dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor ska tolkas och tillämpas i en-
lighet med svensk rätt.
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