
INBJUDAN TILL NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV 
SERIE 2019/2021 I ADDVISE GROUP AB

VD HAR ORDET

Förra året, 2020, drabbades världen av en pandemi 
som har medfört stora utmaningar med nedstängda 
samhällen och bristande tillgång till sjukvård. Sjukhus 
världen över har varit överfulla av patienter i behov av 
akut sjukvård. ADDvise som koncern har haft 
förmånen att få vara en del av lösningen på denna 
svåra situation. Vi har med våra produkter, försett 
sjukvårdspersonal och forskare med nödvändig 
utrustning för att kunna bekämpa pandemin. 
ADDvise har under de svåra förutsättningar som varit 
under året fortsatt att förbättra lönsamheten och 
stärka balansräkningen.Mot bakgrund av att vi ser en 
långsiktig ökad efterfrågan på utrustning till sjukhus 
och forskningsenheter har vi dessutom kunnat höja 
vårt långsiktiga EBITDA marginalmål från 10% till 
15%.
 
ADDvise arbetar ständigt för att bredda produkt-
portföljen med nya och spännande förvärv i våra 
affärsområden. Vi är mycket stolta över att vår 
balanserade portfölj fortsätter att leverera. 

Under första kvartalet 2021 planeras förvärvet av 
bolaget MRC Systems att slutföras. MRC har 
verksamhet inom produktion och försäljning av 
renrum till framförallt sjukhus och läkemedels-
industrin. Kapitalet vi får in genom utnyttjandet av 
teckningsoptionerna tillsammans med egna medel 
från koncernens kassaflöde finansierar förvärvet av 
MRC Systems samt möjliggör en fortsättning på det 
spännande förvärvsarbetet med att bredda vår 
produktportfölj.

Den långsiktiga drivkraften i vår marknad är framförallt 
demografiska faktorer som en ökande och åldrande 
befolkning. Många länder är underinvesterade i 
sjukvårdsutrustning och behöver komma ikapp för att 
ha en god beredskap kommande år. Det är därför 
min bestämda uppfattning att pandemin tillsammans 
med demografiska förändringar på lång sikt 
ytterligare kommer att stärka efterfrågan på våra 
produkter till hälso- och sjukvårdsbranschen.

Den fina orderingången under 2020 i kombination 
med en successiv återgång till normal sjukvård där 
planerade behandlingar och ingrepp står i fokus 
kommer att öka efterfrågan på ADDvise produkter 
och därmed bädda för ett starkt 2021. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla teckningsoptions-
innehavare och aktieägare för ert förtroende. Jag 
hoppas att ni vill fortsätta stötta koncernens resa 
och möjligheten att bistå sjukvård och forskning 
med livsnödvändig utrustning vilket kommer att 
skapa stort aktieägarvärde de kommande åren.

Rikard Akhtarzand, 
VD, ADDvise Group AB (publ)
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SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT NYTTJA TECKNINGSOPTIONER

TECKNING MED STÖD AV TECKNINGSOPTIONER

Villkor
För varje en (1) teckningsoption av serie 2019/2021 i ADDvise kan innehavaren teckna en (1) ny B-aktie
ADDvise

Teckningskurs 0,65 SEK per aktie

Teckningsperiod 25 januari 2021 till och med den 8 februari 2021

Sista dag för handel 4 februari 2021

Betalning Genom samtidig betalning

Är du direktregistrerad teckningsoptionsinnehavare eller har du teckningsoptionerna hos din förvaltare?

FÖRVALTARREGISTRERAD TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE 
(DEPÅ HOS T.EX. MANGOLD/AVANZA/NORDNET)

DU HAR ETT VP-KONTO (DIREKTREGISTERERAD TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE)

De teckningsoptionsinnehavare som har TO1 på ett VP-konto teck-
nar sig direkt via anmälningssedel till Mangold (www.mangold.se/
aktuella-emissioner). Anmälan skickas via mail till emissioner@
mangold.se eller per post enligt instruktion på anmälningssedel och 

ska vara Mangold tillhanda senast den
8 februari 2021

Teckningslikviden ska vara 
Mangold tillhanda senast den 8 

februari 2021

OBS: Förvaltarna behöver din anmälan om nyttjandet av TO1 i god tid innan nyttjandeperioden avslutas. Notera även att de 
teckningsoptioner som inte avyttras eller nyttjas för teckning av nya aktier kommer att förfalla värdelösa. För att dina teckningsoptioner 
inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner i god tid innna nyttjandeperioden avslutas. 

Teckning för förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare sker i 
enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Notera att förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO1 i 
god tid innan nyttjandeperioden avslutas

Betalning sker i enlighet med 
instruktioner från förvaltare

1. Du innehar teckningsoptioner av serie 2019/2021:

För varje en (1) teckningoption av serie 2019/2021 i 

ADDvise som du innehar kan du teckna en (1) ny B-aktie i 

ADDvise

En (1) tecknings- 
option   

av serie 2019/2021

2. Så här nyttjar du teckningsoptionen:

     En (1) teckningsoption + 0,65 SEK ger en (1) ny aktie i 

ADDvise

Berättigar till 
teckning av en (1) ny 

B-aktie i ADDvise

En (1) tecknings- 
option av serie 

2019/2021 + 0,65 
SEK

En (1) ny B-aktie i 
Addvise
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