
 

Inbjudan  till teckning  
av aktier i Mini Rodini AB
Härmed inbjuds, enligt villkoren i detta prospekt, de 

personer som kontaktats av detta erbjudande teckna 

aktier i Mini Rodini ab, 556779-7963.

Styrelsen i Mini Rodini ab har fattat beslut att öka ak-

tiekapitalet genom en nyemission av 11 000 aktier till 

emissionskurs 90 Sek per aktie. envar aktie har ett 

kvotvärde på 1 Sek. en emissionskurs om 90 Sek per 

aktie innebär att nyemissionen tillför bolaget högst 

990 000 Sek. Vid full teckning av emissionen utgör de 

nyemitterde aktierna 9,9% av kapitalet och rösterna i 

bolaget efter nyemissionen.

Teckning av aktier i Mini Rodini ab ska ske under pe-

rioden 20 september–14 oktober 2009 se vidare under 

villkor och anvisningar. Styrelsen hänvisar i övrigt till re-

dogörelsen i detta prospekt, villket har upprättats av 

styrelsen med anledning av nyemissionen.

Nuvarande ägare av Mini Rodini ab innan nyemissionen 

är följande:

Jon Sandin  48500 aktier

Cassandra Rhodin 48500 aktier

Gunnar Lerjestad  3000 aktier
 

Post-money värdering av Mini Rodini ab till en kurs av 

90 Sek/aktie efter nyemission av 11 000 aktier är 9,9 

miljoner Sek. antal aktier efter emission är  111 000.

Mini Rodini har under sin levnadstid positionerat 

sig som ett av Sveriges mest intressanta barnklä-

desmärken. Med begränsade finansiella resurser 

har vi byggt upp en stark och bred kollektion och 

en stabil grund för vårt varumärke. Vi har hittat en 

lucka i marknaden. Dagens shoppingvana föräld-

rar vill ha en upplevelse i allt från butiksmiljön till 

presentförpackningen, just det vill vi ge dem. 

Under vår resa har vi hittat rätt bland leverantö-

rer, knutit många nya kontakter, förstått marknaden 

och lärt oss av våra misstag.

Under 2009 är organisationen redo för nästa 

steg i vår resa mot att bli Sveriges bästa kedja för 

moderna barnkläder! 

Jon Sandin, Vd
 



Villkor och anvisningar

BegränSat antal tecknare

Detta erbjudande riktas i första hand till de personer som har 

kontaktats direkt av bolaget eller bolagets rådgivare i anled-

ning av detta erbjudande.

HemBud

De nya aktierna omfattas ej av hembud i bolagsordningen.

anmälan

anmälan om teckning av aktier skall avse en teckningspost om 

550 aktier och ett fritt antal aktier därutöver. anmälan skall vara 

bolaget tillhanda senast kl 15.00 14 oktober 2009. betalning 

för tecknade aktier ska likaledes vara bolaget tillhanda senast 

kl 15.00 den 16 oktober 2009. anmälan är bindande.

tilldelning aV aktier

beslut om tilldelning fattas av styrelsen i Mini Rodini ab. 

BeSked om tilldelning

När tilldelning av aktierna fastställts, sänds avräkningsnotor ut 

till dem som erhållit tilldelning.  

Betalning

Full betalning skall erläggas kontant till Mini Rodini ab:s 

konto. Om betalning inte sker i tid och på angivet sätt, kan 

aktierna komma att överlåtas på annan part. Om betalning 

från sådan försäljning understiger teckningskursen enligt er-

bjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den 

person som ursprungligen tilldelades aktierna.

erHållande aV aktier

Sedan tilldelning av aktier skett kommer aktierna att tas upp 

i bolagets aktiebok.

Villkor för erBJudandetS fullfölJande

Styrelsen förbehåller sig rätten att återkalla erbjudandet om 

styrelsen finner skäl därtill. Sådana skäl kan till exempel vara 

av ekonomisk, finansiell, eller politisk art och avse såväl om-

ständigheter i sverige som utomlands, liksom att intresset för 

att delta i nyemissionen är otillräcklig. erbjudandet kan såle-

des helt eller delvis återkallas. Meddelande härom skall offet-

liggöras samma dag som sådan omständighet uppkommer, 

eller snarast möjligt därefter.

  

Villkor i sammandrag

Teckningsperiod
20 september–14 oktober 2009

Totalt emmisionsbelopp av aktier
990 000 Sek

Antal nyemiterade aktier vid full teckning
11 000 st

Emissionskurs
90 Sek per aktie

Aktiepost 

Minst 550 aktier à 49 500 Sek

Betalning
Senast 16 oktober 2009

Kontouppgifter
8327-9,913 044 469-9   bG 5889-5475 Swedbank

Viktiga tidpunkter för emissionen

Teckningstid
20 september–14 oktober

Tilldelning av aktier
Meddelas ca 15 oktober 2009

Betalningsdag
Senast 16 oktober 2009

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

Mini Rodini ab   Upward Sales and Invest ab
Jon Sandin  Gunnar Lerjestad
jon@minirodini.se gunnar@uptec.se
Tel: 0703-930 851 Tel: 0733-555 264



 

Anmälan om teckning av  
aktier i Mini Rodini AB

anmälan skickas till

Mini Rodini ab

att: Jon Sandin

alnögatan 3

116 41 Stockholm 

e-mail: jon@minirodini.se

Fax nr: 08-641 00 50  

 

Sammanfattning av emissionsvillkoren

•	Mini	Rodini	AB	emitterar	högst	11 000	aktier	

(990 000 Sek). akties kvotvärde är 1 Sek.  

bolaget utger en typ av aktier.

•	Teckningskursen	för	aktie	är	90	SEK	och	aktie-

post är minst 550 aktier (minst 49 500 Sek). 

•	Ordinarie	teckningstid	är	2009.09.20–

2009.10.14 med likviddag senast 2009.10.16

oBligatoriSka uppgifter 

Personnummer/Organisationsnummer 

Telefonnummer dagtid

efternamn/Firma 

Förnamn/att

Postadress

Postnummer 

Ort

Ort och datum 

Underskrift

Tecknares egna bankgiro/bankkonto motsvarar

Var god texta!

kopia av bolagets bolagsordning finns tillgänglig hos 

bolaget.

betalning sker till Mini Rodini abs konto 

8327-9913044469-9 bg 5889-5475 hos Swedbank  

senast enligt tider ovan. 

Undertecknad är medveten om att anmälan är bindan-

de. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma 

att lämnas utan avseende.

Undertecknad anmäler sig härmed, enligt ovanstående 

villkor, för teckning av:

antal aktier i Mini Rodini ab


