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Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Maha Energy AB (publ), org.nr 559018-9543 
(”Bolaget”), och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till förvärv av units bestående av 
aktier och teckningsoptioner som godkändes och registrerades hos Finansinspektionen den 31 maj 2016 
(Finansinspektionens diarienummer 16-4773) och offentliggjordes samma dag (”Prospektet”). Tilläggs-
prospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospek-
tet gäller även för Tilläggsprospektet. 

Detta tillägg har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella in-
strument samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 7 juni 2016 (Finansinspektionens 
diarienummer 16-8722). Tilläggsprospektet har samma dag offentliggjorts på Bolagets webbplats 
www.mahaenergy.ca. 

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt 
samtyckt till förvärv av de överlåtbara värdepapper som omfattas av Prospektet, har enligt 2 kap. 34 § 
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, under förutsättning att den nya omständighet-
en, sakfelet eller förbiseendet inträffade innan anmälningstiden för erbjudandet löpte ut och de över-
låtbara värdepapperen levererades, rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar 
från offentliggörandet av Tilläggsprospektet. Återkallelse i anledning av detta Tilläggsprospekt ska kunna 
ske fram till och med den 10 juni 2016. Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, 
ärende: Maha Energy AB, Box 7461, 103 92 Stockholm. Investerare som har anmält sig för förvärv av 
värdepapper genom förvaltare och önskar återkalla sin anmälan eller samtycke till förvärv av värdepap-
per ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som inte återkallas kommer att fortsatt 
vara bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin anmälan om förvärv av units behöver denne 
inte vidta några åtgärder. 

För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet som tillsammans 
med Tilläggsprospektet hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.mahaenergy.ca. 

Detta tillägg har upprättats med anledning av att: 

(i) Bolaget har fattat beslut om och den 7 juni 2016 genom pressmeddelande på sin webbplats 
offentliggjort att Erbjudandet förutom Sverige även ska riktas till allmänheten i Danmark och 
Norge och att anmälan om förvärv av units även ska kunna ske genom Nordnet Bank AB, 
och

(ii) Bolaget den 7 juni 2016 genom pressmeddelande på sin webbplats offentliggjort att Bolaget 
har erhållit teckningsåtaganden och emissionsgarantier i anledning av Erbjudandet.

Ovanstående föranleder tillägg respektive ändringar i följande avsnitt i Prospektet: 

! VIKTIG INFORMATION
! VISSA DEFINITIONER
! Sammanfattning
! Riskfaktorer
! Erbjudandet i sammandrag
! Användning av likvid
! Villkor och anvisningar
! Kapitalstruktur och annan finansiell information
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! Aktiekapital och ägarstruktur
! Legala frågor och kompletterande information

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG I SAMMANFATTNING TILL FÖLJD AV ATT ERBJUDANDET ÄVEN RIK-
TAS TILL ALLMÄNHETEN I DANMARK OCH NORGE OCH MÖJLIGHET TILL ANMÄLAN GENOM 
NORDNET BANK AB

Punkten B.6 i ”Sammanfattning” (sida 3 i Prospektet) och Punkten E.3 i ”Sammanfattning” (sida 13-14 i 
Prospektet). Allmänheten i ”Sverige” ändras till allmänheten i ”Sverige, Danmark och Norge” (tillägg un-
derstruket). 

Punkten E.3 i ”Sammanfattning” (sida 13-14 i Prospektet) rubrik ”Anmälan” och underrubrik ”Erbjudan-
det till allmänheten i Sverige, Danmark och Norge” (efter ändring enligt ovan). Kompletteras med ”De-
påkunder hos Nordnet Bank AB kan även anmäla sig för Erbjudandet direkt över Internet.” som ny sista 
mening i andra stycket. Övriga delar kvarstår oförändrade.

Punkten E.3 i ”Sammanfattning” (sida 13-14 i Prospektet) rubrik ”Anmälan”. Kompletteras med två nya 
underrubriker med tillhörande text direkt efter underrubrik ”Erbjudandet till allmänheten i Sverige, 
Danmark och Norge” (efter ändring enligt ovan) men före underrubrik ”Erbjudandet till institutionella 
investerare”. Den två nya underrubrikerna med tillhörande text får följande lydelse: 

Särskilda instruktioner till tecknare i Danmark och Norge

Tecknare bland allmänheten i Danmark och Norge som önskar teckna sig för units i Erbjudandet rekommenderas 
att kontakta sin lokala danska eller norska bank eller annat värdepappersinstitut för information om vilken typ av 
värdepappersdepå som kan användas och hur anmälan om teckning ska ske genom den danska eller norska förval-
taren. En tecknare som inte har någon dansk eller norsk värdepappersdepå genom vilken svenska aktier respektive 
teckningsoptioner, denominerade i SEK och registrerade hos Euroclear Sweden AB kan hållas, måste kontakta en 
dansk eller norsk bank eller annat värdepappersinstitut för att öppna en depå innan anmälan om teckning sker. 
Observera att detta kan ta viss tid. Observera även att anmälan och betalning ska ske i enlighet med avtal, regler 
och tillvägagångssätt hos den relevanta förvaltaren och att sista dagen för anmälan kan vara tidigare än den sista 
dagen i anmälningsperioden.

En person i Danmark eller Norge som har ett VP-konto, servicekonto eller värdepappersdepå hos en svensk bank 
eller annat svenskt värdepappersinstitut och anmäler sitt deltagande i Erbjudandet genom sådan svensk depå eller 
konto ska följa de instruktioner som anges ovan samt på den för Erbjudandet gällande anmälningssedeln.

Teckning genom Nordnet i Danmark och Norge

Den som är depåkund hos Nordnet i Danmark eller Norge ska anmäla sig via Nordnets internettjänst då Erbjudan-
det kommer att finnas tillgängligt på Nordnets hemsida i Danmark och Norge. Den som inte är depåkund hos 
Nordnet men som önskar anmäla sig för teckning elektroniskt i Danmark eller Norge måste öppna ett depåkonto 
hos Nordnet innan anmälan om teckning sker, vilket kan göras via www.nordnet.dk respektive www.nordnet.no.

Punkten E.4 i ”Sammanfattning” (sida 14 i Prospektet). Kompletteras såvitt avser första stycket med un-
derstruken information enligt nedan. Andra stycket kvarstår oförändrat.

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och har biträtt Bo-
laget vid upprättandet av detta Prospekt. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent. Setterwalls Advokatbyrå AB och 

http://www.nordnet.dk/
http://www.nordnet.no/
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EY Law AB är legala rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och har biträtt Bolaget vid upprättandet av 
detta Prospekt. Burstall Winger Zammit LLP är legal rådgivare till Bolaget avseende kanadensisk rätt. Aqurat Fond-
kommission AB agerar emissionsinstitut i anledning av Erbjudandet. Stockholm Corporate Finance AB, Nordnet 
Bank AB och Aqurat Fondkommission AB erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband 
med Erbjudandet. Setterwalls Advokatbyrå AB, EY Law AB och Burstall Winger Zammit LLP erhåller löpande ersätt-
ning för utförda tjänster.

ÖVRIGA ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL FÖLJD AV ATT ERBJUDANDET ÄVEN RIKTAS TILL ALL-
MÄNHETEN I DANMARK OCH NORGE OCH MÖJLIGHET TILL ANMÄLAN GENOM NORDNET 
BANK AB

FLERA AVSNITT
I avsnitten ”VIKTIG INFORMATION” och rubrik ”Information om prospektet” (sida B i Prospektet), ”VISSA 
DEFINITIONER” (sida 1 i Prospektet), ”Erbjudandet i sammandrag” vid ”Sista dag för anmälan” (sida 21 i 
Prospektet), ”Villkor och anvisningar” under rubrikerna ”Erbjudandet” och ”Anmälan” (sida 23 i Prospek-
tet), samt ”Tilldelning” (sida 24 i Prospektet), samt i avsnittet ”Aktiekapital och ägarstruktur” rubrik ”Er-
bjudandet” (sida 65 i Prospektet). På samtliga ställen ändras allmänheten i ”Sverige” till allmänheten i 
”Sverige, Danmark och Norge” (tillägg understruket). 

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Avsnittet ”Villkor och anvisningar” (sida 23 i Prospektet) rubrik ”Anmälan” och underrubrik ”Erbjudandet 
till allmänheten i Sverige, Danmark och Norge” (efter ändring enligt ovan). Kompletteras med två nya 
meningar såvitt avser tredje stycket med understruken information enligt nedan. Övriga stycken kvar-
står oförändrade. 

Ifylld anmälningssedel ska vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast kl. 15:00 den 20 juni 2016. Depåkunder 
hos Nordnet Bank AB kan även anmäla sig för Erbjudandet direkt över Internet. Ytterligare information kan erhållas 
på www.nordnet.se. Anmälningssedlar direkt över Internet ska vara Nordnet Bank AB tillhanda senast klockan 
23:59 den 20 juni 2016. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i teckningspe-
rioden. Styrelsen i Maha (Sverige) förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden. För det fall beslut om för-
längning av anmälningsperioden fattas ska Bolaget genom pressmeddelande informera om detta senast den 20 
juni 2016. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per tecknare. För det fall flera anmälningssedlar 
insändes kommer endast den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg och ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten. 
Observera att anmälan är bindande. 

Avsnittet ”Villkor och anvisningar” rubrik ”Anmälan” (sida 23 i Prospektet). Kompletteras med två nya 
underrubriker med tillhörande text direkt efter underrubriken ”Erbjudandet till allmänheten i Sverige, 
Danmark och Norge” (efter ändring enligt ovan) men före underrubriken ”Erbjudandet till institutionella 
investerare”. Den två nya underrubrikerna med tillhörande text får följande lydelse: 

Särskilda instruktioner till tecknare i Danmark och Norge

Units kommer enbart att kunna tecknas, betalas och handlas i SEK och eventuell framtida utdelning såvitt avser ak-
tier kommer betalas i SEK. Varken Bolagets aktier eller teckningsoptioner avses att listas i Danmark eller Norge och 
avses inte att registreras hos den centrala värdepappersförvaltaren i Danmark eller Norge.
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Tecknare bland allmänheten i Danmark och Norge som önskar anmäla sig för teckning av units i Erbjudandet re-
kommenderas att kontakta sin lokala danska eller norska bank eller annat värdepappersinstitut för information om 
vilken typ av värdepappersdepå som kan användas och hur anmälan om teckning ska ske genom den danska eller 
norska förvaltaren. En tecknare som inte har någon dansk eller norsk värdepappersdepå genom vilken svenska ak-
tier respektive teckningsoptioner, denominerade i SEK och registrerade hos Euroclear Sweden AB kan hållas, måste 
kontakta en dansk eller norsk bank eller annat värdepappersinstitut för att öppna en depå innan anmälan om teck-
ning sker. Observera att detta kan ta viss tid. Observera även att anmälan och betalning ska ske i enlighet med av-
tal, regler och tillvägagångssätt hos den relevanta förvaltaren och att sista dagen för anmälan kan vara tidigare än 
den sista dagen i anmälningsperioden.

En person i Danmark eller Norge som har ett VP-konto, servicekonto eller värdepappersdepå hos en svensk bank 
eller annat svenskt värdepappersinstitut och anmäler sitt deltagande i Erbjudandet genom sådan svensk depå eller 
konto ska följa de instruktioner som anges ovan samt på den för Erbjudandet gällande anmälningssedeln.

Anmälan om teckning genom Nordnet i Danmark och Norge

Den som är depåkund hos Nordnet i Danmark eller Norge ska anmäla sig via Nordnets internettjänst då Erbjudan-
det kommer att finnas tillgängligt på Nordnets hemsida i Danmark och Norge. Den som inte är depåkund hos 
Nordnet men som önskar anmäla sig för teckning elektroniskt i Danmark eller Norge måste öppna ett depåkonto 
hos Nordnet innan anmälan om teckning sker, vilket kan göras via www.nordnet.dk respektive www.nordnet.no.

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION
Avsnittet ”Legal frågor och kompletterande information” rubrik ”Eventuella intressekonflikter” (sida 71 i 
Prospektet). Kompletteras med understruken information och får följande lydelse:

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och har biträtt Bo-
laget vid upprättandet av detta Prospekt. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent.  Setterwalls Advokatbyrå AB och 
EY Law AB är legala rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och har biträtt Bolaget vid upprättandet av 
detta Prospekt. Burstall Winger Zammit LLP är legal rådgivare till Bolaget avseende kanadensisk rätt. Aqurat Fond-
kommission AB agerar emissionsinstitut i anledning av Erbjudandet. Stockholm Corporate Finance AB, Nordnet 
Bank AB och Aqurat Fondkommission AB erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband 
med Erbjudandet. Setterwalls Advokatbyrå AB, EY Law AB och Burstall Winger Zammit LLP erhåller löpande ersätt-
ning för utförda tjänster. Därutöver har förutnämnda inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG I SAMMANFATTNING TILL FÖLJD AV ERHÅLLNA TECKNINGSÅTA-
GANDEN OCH EMISSIONSGARANTIER

I punkten B.11 i ”Sammanfattning” (sida 9 i Prospektet) ändras ”nettolikvid i Erbjudandet om cirka 
136 500 000 kronor” till ”nettolikvid i Erbjudandet om cirka 127 600 000 kronor”. I övrigt oförändrat.  

Punkten D.3 i ”Sammanfattning” (sida 11 i Prospektet). Kompletteras med ny underrubrik med tillhö-
rande text som nytt sista stycke inom rutan. Den nya underrubriken med tillhörande text får följande ly-
delse: 

Ej säkerställda teckningsåtaganden och emissionsgarantier

http://www.nordnet.dk/
http://www.nordnet.no/
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Teckningsåtaganden och emissionsgarantier har lämnats motsvarande 100 procent av Erbjudandet. Då varken 
teckningsåtagandena eller emissionsgarantierna är säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något lik-
nande arrangemang finns en risk att sådana åtaganden respektive garantier inte uppfylls.   

I punkten E.1 i ”Sammanfattning” (sida 12 i Prospektet) ändras ”nettolikvid om cirka 136 500 000 kro-
nor” till ”nettolikvid om cirka 127 600 000 kronor” och angivet belopp avseende beräknade transakt-
ionskostnader, omkring 13 500 000 kronor, ändras till omkring 22 400 000 kronor. I övrigt oförändrat.  

I punkten E.2a i ”Sammanfattning” (sida 12 i Prospektet) ändras ”nettolikvid i Erbjudandet om cirka 
136 500 000 kronor” till ”nettolikvid i Erbjudandet om cirka 127 600 000 kronor”. I övrigt oförändrat.  

ÖVRIGA ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL FÖLJD AV ERHÅLLNA TECKNINGSÅTAGANDEN OCH 
EMISSIONSGARANTIER

RISKFAKTORER
I avsnittet ”Riskfaktorer” rubrik ”Risker relaterade till en investering i Bolagets aktier” (sida 20 i Prospek-
tet). Rubrik ändras till ”Risker relaterade till en investering i Bolagets aktier och teckningsoptioner” (till-
lägg understruket). Avsnittet kompletteras med ny underrubrik med tillhörande text som nytt sista 
stycke i avsnittet. Den nya underrubriken med tillhörande text får följande lydelse: 

Ej säkerställda teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier har lämnats motsvarande 100 procent av Erbjudandet, varav 27,5 
procent avser teckningsåtaganden och 72,5 procent avser emissionsgarantier. De som har lämnat teckningsåta-
ganden respektive emissionsgarantier är medvetna om att dessa innebär i en juridiskt bindande förpliktelse gente-
mot Bolaget. Då varken teckningsåtagandena eller emissionsgarantierna är säkerställda genom pantsättning, 
spärrmedel eller något liknande arrangemang finns dock en risk för att någon eller några inte kan uppfylla sina 
åtaganden respektive garantier. Uppfylls inte nämnda åtaganden respektive garantier kan detta få en negativ in-
verkan på Bolagets möjligheter att med framgång genomföra Erbjudandet.    

ERBJUDANDE I SAMMANDRAG 
I avsnittet ”Erbjudandet i sammandrag” (sida 21 i Prospektet). Ändras i det första stycket första mening-
en såvitt avser ”Nettolikvid” som får ny lydelse enligt nedan (ändringar understruket). I övrigt oföränd-
rat.

Upp till cirka 127 600 000 kronor (15 600 000 USD) efter avdrag av uppskattade kostnader om cirka 22 400 000 
kronor (2 750 000 USD), under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas. 

ERBJUDANDE I SAMMANDRAG SAMT VILLKOR OCH ANVISNINGAR
I avsnitten ”Erbjudandet i sammandrag” (sida 21 i Prospektet) och ”Villkor och anvisningar” (sida 25 i 
Prospektet). Avsnitten kompletteras med ny underrubrik med tillhörande text som nytt sista stycke i re-
spektive avsnitt. Den nya underrubriken med tillhörande text (identiskt för bägge avsnitt) får följande 
lydelse: 

”Teckningsåtaganden och emissionsgarantier”

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier har lämnats motsvarande 100 procent av Erbjudandet, varav 27,5
procent avser teckningsåtaganden och 72,5 procent avser emissionsgarantier. Varken teckningsåtagandena eller 
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emissionsgarantierna är säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang. För mer 
information, se avsnitt ”Legala frågor och kompletterande information” enligt tillägg i detta Tilläggsprospekt.  

ANVÄNDNING AV LIKVID
I avsnittet ”Användning av likvid” (sida 22 i Prospektet). Ändras såvitt avser andra stycket som får ny ly-
delse enligt nedan (tillägg och ändringar understruket).

Under förutsättning att alla units tecknas inom ramen för Erbjudandet beräknas Bolagets bruttolikvid från Erbju-
dandet uppgå till cirka 150 000 000 kronor, och efter avdrag för beräknade kostnader för Erbjudandet (främst ga-
rantikostnader och kostnader avseende finansiell, legal eller annan rådgivning) om 22 400 000 kronor beräknas 
nettolikviden uppgå till 127 600 000 kronor. Nettolikviden av Erbjudandet tillsammans med Bolagets rörelsekapital 
om 36 120 000 kronor per den 31 december 2015 resulterar i totala tillgängliga finansiella resurser om 163 720 000
kronor, vilka Bolaget planerar att använda enligt följande prioritetsordning:

Ändringarna enligt ovan medför även följdändringar i direkt efterföljande tabell såvitt avser priorite-
ringsordning för användning av totala tillgängliga finansiella resurser. Ändringarna medför att beloppen 
såvitt avser ”Andra potentiella förvärv” ändras från $ 3 275 000 respektive 25 920 000 till $ 2 117 288
respektive 17 020 000, samt att beloppen såvitt avser ”Totalt” ändras från $ 21 525 000 respektive 
172 620 000 till $ 20 366 768 respektive 163 720 000.

KAPITALSTRUKTUR OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION
I avsnittet ”Kapitalstruktur och annan finansiell information” rubrik ”Rörelsekapital” (sida 58 i Prospek-
tet). Ändras beloppet 136 500 000 kronor till 127 600 000 kronor i följande mening: ”Under förutsätt-
ning att Bolaget erhåller en nettolikvid i Erbjudandet om cirka 136 500 000 kronor, dvs. om Erbjudandet 
blir fulltecknat, anser Bolaget att Bolagets rörelsekapital kommer att vara tillräckligt för Bolagets pro-
gnostiserade finansieringsbehov för den kommande tolvmånadersperioden (inklusive för det fall PVE-
och TDC-Förvärvet genomförs).”

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION
I avsnittet ”Legal frågor och kompletterande information” (sida 71 i Prospektet). Avsnittet kompletteras 
med ny rubrik med tillhörande text som nytt sista stycke i avsnittet. Den nya rubriken med tillhörande 
text får följande lydelse: 

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier har lämnats motsvarande 100 procent av Erbjudandet, varav 27,5
procent avser teckningsåtaganden och 72,5 procent avser emissionsgarantier. Någon ersättning utgår inte till de 
som har lämnat teckningsåtaganden. Till de som har lämnat emissionsgarantier utgår kontant ersättning om nio 
(9) procent på garanterat belopp. Total garantiprovision uppgår således till cirka 9 792 000 SEK. Teckningsåtagan-
den och emissionsgarantier ingicks i början av juni 2016. Varken teckningsåtagandena eller emissionsgarantierna 
är säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang. Som framgår av tabellerna ne-
dan har teckningsåtaganden och emissionsgarantier lämnats av såväl befintliga aktieägare som utomstående par-
ter.

Namn Adress Teckningsåtagande 
(SEK)

Procent av Erbjudandet

Kvalitena AB Strandvägen 5A, 114 51 
Stockholm

37 697 911 25,13

Hans Fajersson Chemin du pre de la 2 000 000 1,33
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maison 1 1271 Givrins, 
Switzerland

Tesarus AB Box 3178, 103 69 Stock-
holm

1 000 000 0,67

Eshan Ashrafi Grangärdevägen 8, 167
75 Bromma

500 000 0,33

Totalt 41 197 911 27,47

Namn Adress Emissionsgaranti (SEK) Procent av Erbjudandet

Kvalitena AB Strandvägen 5A, 114 51 
Stockholm

25 000 000 16,67

Eshan Ashrafi Grangärdevägen 8, 167
75 Bromma

1 500 000 1,00

John Fällström Nybrogatan 63, 114 40 
Stockholm

20 000 000 13,33

Invium Partners AB Mäster Samuelsgatan 3, 
4tr, 111 44 Stockholm

14 500 000 9,67

Pervasive Capital AB Vegabacken 3, 181 63 
Lidingö

14 500 000 9,67

Carl Erik Norman Floragatan 10 lgh 1603, 
114 31 Stockholm

8 000 000 5,33

Per Vasilis Torstenssonsgatan 3, 
114 56 Stockholm

5 000 000 3,33

Fredrik Crafoord Agnevägen 22, 182 64 
Djursholm

3 000 000 2,00

Capidal AB Vilundavägen 17, 194 34 
Upplands Väsby

3 000 000 2,00

Åvalla Förvaltning Box 45418, 104 31 
Stockholm

2 500 000 1,67

Ulf Risberg Kevinge Strand 36, 182 
57 Danderyd

2 000 000 1,33

Jan Lundberg Laduvägen 8, 181 41 Lid-
ingö

2 000 000 1,33

Rune Löderup Doktorsvg 8, 13246 
Saltsjö Boo

2 000 000 1,33

Anders Garmer Eastmansvägen 3, 113 
61 Stockholm

1 500 000 1,00

Trab Förvaltnings AB Singelbacken 12, 115 21 
Stockholm

1 000 000 0,67

Lars Carnestedt Vesslevägen 16, 167 66 
Bromma

1 000 000 0,67

TechPoint Holding Skepparkroken 7, 181 66 
Lidingö

901 045 0,60

Lystor AB Husarviksgatan 10, 115 
45 Stockholm

901 044 0,60

Alfanet Innovation AB Box 2224, 103 15 Stock-
holm

500 000 0,33

Totalt 108 802 089 72,53

SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
Avsnitt “Skattefrågor i Sverige” (sida 72-73 i Prospektet). Avsnittet döps om till ”Skattefrågor i Sverige, Danmark 
och Norge” (tillägg understruket) och kompletteras information för investerare med skatterättslig hemvist i Norge 
och Danmark. Avsnittet kompletteras med följande information: 
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Investerare med skatterättslig hemvist i Norge och Danmark

Kapitalvinstbeskattning

Innehavare av aktier och teckningsoptioner som är skatterättsligt hemmagörande i Norge och Danmark (dvs. ak-
tieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige) och vars innehav inte är hänförligt till ett fast driftställe i Sverige 
kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av sådana värdepapper. Innehavarna kan emellertid bli 
föremål för beskattning i sin hemviststat. 

Enligt en särskild skatteregel kan även fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för 
svensk beskattning vid avyttring av aktier och teckningsoptioner om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller 
något av de tio föregående kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av 
denna regel kan begränsas av det nordiska skatteavtalet.

Utdelning

För aktieägare som är skatterättsligt hemmahörande i Norge och Danmark och som erhåller utdelning på aktier i 
ett svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt med 15 % förutsatt att aktieägaren kan uppvisa ett hem-
vistintyg som stöd för att personen är hemmahörande i Norge respektive Danmark. Om aktieägarna är ett norskt 
eller danskt bolag kan skatten under vissa förutsättningar sättas ned till 0 %, (om aktierna anses marknadsnote-
rade krävs bland annat att innehavet uppgår till minst 10 %). I övriga fall utgår kupongskatt med 30 %. I Sverige 
verkställs avdraget för kupongskatt normalt av Euroclear Sweden, eller beträffande förvaltarregistrerade aktier, av 
förvaltaren. I de fall 30 % kupongskatt innehållits vid utbetalning till en person som har rätt att beskattas enligt en 
lägre skattesats eller för mycket kupongskatt annars innehållits, kan återbetalning begäras hos Skatteverket före 
utgången av det femte kalenderåret efter utdelningen.


